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Др Јасмина Живковић1

Историјски архив Пожаревац
Србија

СУКЦЕСИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 
ФЕДЕРАЦИЈЕ: АРХИВИСТИЧКА ПРОМИШЉАЊА

Сажетак: Распадом Социјалистичке Федеративне Републике Југославије на повр-
шину су изнета наследно-правна питања њених држава следбеница. Међу њима, са 
значајном пажњом, налазила се и архивска културна, историјска и државна баштина, 
која је настала радом највиших органа федерације. У раду се разматра правни основ 
сукцесије архивске грађе савезне провенијенције, из угла „архивистичког промишља-
ња”, односно, са намером да се сагледа крајњи резултат који је и основно наше питање: 
оправданост, потреба, домети очувања јединственог архивског фонда југословенске 
државе – да или не.

Кључне речи: Социјалистичка Федеративна Република Југославија, федерација, 
архивска грађа, правно наследство, сукцесија, јединствени архивски фонд југосло-
венске државе2

Уводне напомене

Ради обезбеђења услова за функционисање одређене државе, федерално 
уређење би могло бити погодан облик, који би свим ентитетима обезбедио 
исте услове. Федерализам у савременом свету представља облик државног 
уређења сложених вишенационалних заједница у којим се обезбеђује засту-
пљеност и утицај свих структура у доношењу одлука и функционисању ин-
ституција власти. Заступљеност, подела надлежности, решавање спорова око 

1 Jasmina Živković, Historical Archives of Požarevac, Serbia
2 Рад је настао као део шире заступљене теме, размотрене у докторској дисертацији ауторке 

Јасмине Живковић, архивског саветника у Историјском архиву Пожаревац, под насловом „За-
штита архивске грађе савезних органа у Југославији, 1945–1991”, која је одбрањена на Одељењу 
за историју Филозофског факултета у Београду. 
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поделе надлежности, механизми заштите само су неки елементи инкорпорира-
ни у вишенационалним федералистичким уређењима. Изостанак једног од 
ових елемената не значи да је он „непотребна карика”, него да држава још увек 
није достигла висок степен федералног развоја. Федерализам стално еволуира 
па га треба непрекидно надограђивати, јер су константне вредности и принци-
пи на којима почива, пре свега демократија, једнакост, толеранција, партнер-
ство и аутономија, те поштовање утврђених процедура основа заједничког 
живота. Покушаји заобилажења уставом прописаних процедура, као и устано-
вљене сарадње између свих нивоа власти, не подрива само основе федерали-
стичког него и сваког другог демократског друштва, а у подељеним вишенаци-
оналним друштвима они јачају страх од мајоризације.3 

Распад државе (дисолуција) означава распад или поделу државе на две или 
више нових држава. Идентитет државе претходнице се губи и настају нови 
идентитети држава наследница, које преузимају обавезе и права претходнице. 
Сукцесија држава у међународном праву означава замену једне државе другом, 
у погледу одговорности за међународне односе неког подручја.4 Последице 
преузимања права и обавеза државе претходнице у корист нове државе су, пре 
свега, оснивање или проширење власти, односно успостављање суверености 
нове државе, која је дотад припадала некој другој, претходној држави.5 Сукце-
сија може бити делимична (када претходница и наследница задржавају свој 
идентитет), или настаје држава наследница. Сваки пут када се мења идентитет 
одређене државе морају се путем сукцесије одредити уговорене обавезе, статус 
грађана и њихова права. Стога је подручје сукцесије држава једно од најбитни-
јих питање за промене у државном подручју.6

С обзиром на различите аспекте процеса сукцесије, а због значаја питања 
на међународном и унутрашњем нивоу, Комисија за међународно право при 
Уједињеним нацијама је још 1949. године започела рад на систематизацији 
постојећих правила и формулисању нових принципа о сукцесији држава.7 

3 Без обзира на бројне критике на рачун федералног уређења, које се најчешће своде на ар-
гументе да је држава са таквим уређењем неефикасна, слаба и скупа, питање које се намеће само 
по себи јесте: шта је алтернатива? У вишенационалним државама, нарочито у дубоко подељеним, 
алтернативе које се назиру су најчешће мирно раздруживање или сукобљавање. Прво решење 
највише не одговара интересима управо оних који заговарају већу унитаризацију и централиза-
цију, те би по логици ствари они требало да буду највећи заштитници федералног уређења. 

4 Milutin Milutinović, Zoran Kalinić i Slobodan Radulj, „Secesija – izraz prava naroda na samoo-
predeljenje”, Svarog (Beograd), br. 9, 2014, 23.

5 Pravni leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2006. Идентитет једне државе 
према усвојеним критеријумима идентификује се државним подручјем, становништвом и уну-
трашњим уређењем.

6 Milutin Milutinović, Zoran Kalinić i Slobodan Radulj, nav. delo, 23.
7 “Documentation officiels de’l Assemblee generale”, quatrieme session, Supplement n°10, 

A/925, 1949, p. 3. Duško Dimitrijević, „Sukcesija članstva u Ujedinjenim nacijama – slučaj SFRJ”, 
Međunarodni problemi, god. 59, br. 1, 2007, 72.
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Тим поводом je Комисија 1962. године оформила Поткомитет за питања сук-
цесије чији је искључиви задатак био да разграничи материју сукцесије. То-
ком 1963. године Поткомитет је сачинио детаљан аналитички преглед даљег 
рада Комисије.8

 Случај Југославије – изазови и архивистичка промишљања

На подручју југоисточне Европе, проблематика идентитета, континуитета 
и сукцесије државе као субјекта права је увек представљала актуелно питање 
међународног али и домицилног права. У случају судбине Југославије, оспора-
вање континуитета модерне српске државности постављало се можда и сувише 
често. Издваја се неколико битних државно-историјских момената: оснивање 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1. децембра 1918. године и њен однос са 
предратном Краљевином Србијом,9 државног утемељења „народне власти” ко-
мунистичке идеологије и њихова тежња да „damnatio memoriae прекрије све 
што није имало везе са њима”, уз истовремено признавање и одржавање међу-
народно правног континуитета Федеративне Народне Републике Југославије са 
Краљевином Југославијом,10 нестанак Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије у грађанском рату. Следи неуспели покушај консолидације прео-
сталог дела земље кроз његову реорганизацију у виду Савезне Републике Ју-
гославије,11 пријем у чланство ОУН,12 осамостаљење Црне Горе и Република 
Србија која наставља међународно правни субјективитет државне заједнице 
Србије и Црне Горе,13 што је све чинило кључне догађаје када је реч о међуна-
родно правним аспектима државног (дис)континуитета.14 

8 Annuaire Commission de Droit International, 1963. vol. 2, pp. 231–235. Duško Dimitrijević, nav. 
delo, 72. Milan Bartoš, „Rad potkomiteta Komisije UN za međunarodno pravo na kodifikaciji pravila o 
sukcesiji država i vlada”, Međunarodni problemi, god. 15, br. 1, 1963, 167–169. Према плану Поткоми-
тета материју сукцесије требало је поделити на три области: сукцесију у области наслеђивања 
уговора, сукцесију у области наслеђивања права и обавеза из извора другачијих од уговора и 
сукцесију у области наслеђивања чланства у међународним организацијама.

9 Видети: „Уговор о миру са Аустријом (Сен-Жерменски споразум), Уговор о миру између 
савезничких и удружених сила и Немачке (Версајски уговор) од 28. јуна 1919. године”, Службене 
новине КСХС, бр. 119а/1920 и 224–XXX/1922.

10 „Споразум Националног комитета ослобођења Југославије и Краљевске југословенске 
владе од 1. новембра 1944. (Београдски споразум Тито–Шубашић)”, Службени лист ДФЈ, бр. 11, 
9. 3. 1945, 121–122.

11 „Устав Савезне Републике Југославије”, Службени лист СРЈ, бр. 1/1992, 34/1992 и 29/2000.
12 Резолуција A/RES/55/12 Генералне скупштине ОУН о пријему СРЈ у чланство УН од 1. 

новембра 2000. године.
13 „Уставнa повељa Државне заједнице Србија и Црна Гора”, Службени лист СЦГ, бр. 1/2003 

и 26/2005.
14 Džon Dagard i Dejvid Raič, Uloga priznavanja u zakonu i praksi secesija, Institut za međunarodno 

pravo, Ženeva 2005, 97.
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Процес распада СФРЈ дешавао се током 1991. и 1992. године. СФРЈ је заме-
нило пет држава следбеница.15 Питање сукцесије као процеса наслеђивања 
права и обавеза претходне државе на чијој је територији настало више држа-
ва,16 у случају некадашње Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 
постало је актуелно деведесетих година прошлог века. Арбитражна Бадинте-
рова комисија, која је формирана на Мировној конференцији УН о бившој Ју-
гославији у Бриселу, требало је да је понуди решења свих правних питања ве-
заних за догађаје на подручју тадашње СФРЈ. Након анализе ситуације, (9. но-
вембра 1991), ова је Комисија дошла до закључка да је „Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија у процесу распада”. У свом Мишљењу бр. 8 Ко-
мисија је убрзо утврдила да је „процес распада СФРЈ…сада довршен и да СФРЈ 
више не постоји”. У Мишљењу број 10 (4. јула 1992) иста је комисија утврдила 
да СР Југославија „јесте нова држава, која се не може сматрати јединим наслед-
ником СФРЈ, те да, обзиром да између држава наследница не постоји споразум 
о сукцесији права и обавеза СФРЈ, треба применити општа начела међународ-
ног права која се односе на сукцесију државе у погледу међународних уговора, 
имовине, архива и дугова”. Даље је, у Мишљењу број 11, Арбитражна комисија 
утврдила датуме сукцесије држава за сваку од пет држава наследница бивше 
СФРЈ, при чему је наведено да уколико се земље наследнице другачије не дого-
воре, утврђени датуми (током 1991. и 1992) представљају тренутак од када др-
жавна имовина, архиви, дугови и остала права бивше СФРЈ прелазе на поједи-
ну државу наследницу.17

 С обзиром на све речено, над имовином, правима, обавезама, међуна-
родним уговорима и архивом некадашње СФРЈ требало је спровести „деоб-
ни поступак”. Као резултат скоро десетогодишњих преговора између држава 
следбеница некадашње СФРЈ, Споразум о питањима сукцесије је потписан 
29. јуна 2001. године, а ступио на снагу 2. јуна 2004. године, након његове 

15 „Мишљење број 11 Арбитражне комисије Међународне конференције о бившој Југосла-
вији – Бадинтерова комисија”, Службени гласник РС, бр. 20/2012. Датуми сукцесије били су 8. 
октобар 1992. године у односу на Хрватску и Словенију, 17. новембар 1991. године у односу на 
Бившу Југословенску Републику Македонију, 6. март 1992. године у односу на Босну и Херцего-
вину и 27. април 1992. године у односу на Савезну Републику Југославију (Република Србија и 
Република Црна Гора).

16 Šaban Zahirović i Dušan Vržina, „Informacija o sukcesiji arhiva Aneks ‘D’ Sporazuma o sukce-
siji ex Jugoslavije”, Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, br. 42, 2012, 13.

17 “Text of Opinios: Conference on Yugoslavia, Arbitration Committee”, International Legal 
Materials, vol. 31, no. 6, 1992, 1494–1497. Šaban Zahirović i Dušan Vržina, nav. delo, 13. Савет безбед-
ности УН је донео исти закључак у Резолуцији 777 из 1992. године. Andreja Metelko-Zgombić, 
„Sukcesije država od 1918. do danas na području Republike Hrvatske i njihov utjecaj na državljanstvo 
fizičkih osoba”, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, god. 32, br. 2, 2011, 829–852.
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ратификације од стране свих држава сукцесора.18 Правне наследнице СФРЈ, 
односно равноправне државе сукцесори, према Споразуму, биле су некада-
шње федералне јединице, а сада „пет суверених равноправних држава сук-
цесора”: Република Хрватска, Република Словенија, Република Македонија, 
Босна и Херцеговина и Савезна Република Југославија, коју су чиниле Срби-
ја и Црна Гора.19

Споразум садржи основни текст, у коме су државе наследнице дефинисале 
основне принципе којима су „на бази консензуса” и спремности на међусобну 
сарадњу, утврдиле и уредиле односе који подразумевају „праведну расподелу 
права, обавеза, активе и пасиве бивше СФРЈ”. У вези с тим, јасно је било пред-
виђено да свака држава сукцесор преузима на себе обавезу да у сваком тренут-
ку предузме неопходне мере да се спречи губитак, оштећење или уништење 
државних архива, државне имовине и средстава СФРЈ за које су „у складу са 
одредбама Споразума заинтересоване једна или више држава сукцесора”. Уо-
чили смо, као примарни, критеријум постојања „интереса” држава сукцесора, 
што ће бити предмет струковног разматрања Анекса „Д” Споразума о сукцеси-
ји, који је регулисао питање правног наслеђа архивске грађе.20

Споразум о сукцесији садржи седам прилога односно Анекса, од којих су за 
предмет нашег рада, од значаја у целини Анекс „Д”, и делимично Анекс „А”, 
који се односи на сукцесију непокретне и покретне имовине, као и Анекс „Б” 
који се односи на сукцесију дипломатске и конзуларне имовине. У Анексу „А” 
је предвиђено да „покретна материјална имовина СФРЈ, која се налазила на те-
риторији СФРЈ” прелази на државу сукцесора „на чијој се територији та имо-
вина налазила у тренутку када је та држава прогласила независност”. Изузетак 
од ове одредбе је предвиђен за покретну материјалну имовину од велике ва-
жности значаја за културну баштину једне од држава наследница, уколико по-
тиче са територије те државе. Поред осталог, у ту покретну имовину сврстана 
су „уметничка дела, рукописи, књиге, научне збирке и важне збирке књига, 
архива и остале предмете од уметничког, историјског или археолошког интере-
са за одређену државу. За такву имовину, дакле и за архивску грађу, је Споразу-
мом предвиђено само да буде идентификована од стране заинтересоване држа-
ве сукцесора у „најкраћем могућем року, али не касније од 2 године, од дана 

18 „Одлука Европског суда за људска права бр. 10968/04 – Кецман против Србије”, Службени 
гласник РС, бр. 20/2013.

19 „Закон о потврђивању Споразума о питањима сукцесије”, Службени лист СРЈ – Међуна-
родни уговори, бр. 6/2002. 

20 Исто. Правни основ за израду Споразума о сукцесији, у смислу међународног права, 
представљала је Бечка конвенција о сукцесији државе у односу на уговоре, из 1978. године, коју је 
СФРЈ ратификовала 1980. године. „Закон о ратификацији Бечке конвенције о сукцесији државе 
у односу на уговоре”, Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 1/80, 1. 2. 1980.
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ступања Споразума на снагу”. У Анексу Споразума није предвиђено шта се 
дешава са таквом покретном имовином некадашње савезне државе.21

Да ли је Споразум о сукцесији архивске грађе расветлио пут и осигурао 
примену основног начела целовитости и јединства архивског фонда југосло-
венске државе, ако посматрамо овај термин у ширем значењу, што у ужем сми-
слу посматрано може пренети и на појединачне архивске архивске фондове као 
„органске” целине савезних органа као стваралаца? Споразум каже да се под 
архивском грађом бивше СФРЈ подразумевају сва документа, без обзира на да-
тум, врсту и место где су смештени, које је „направила или примила бивша 
СФРЈ, што обухвата и све државне структуре почев од 1. децембра 1918. године, 
па све до 30. јула 1991. године”. Истоветни критеријум је предвиђен и за репу-
бличку и другу архиву.22 Даље се каже да „измештена архива” у складу са међу-
народним принципима порекла, припада држави наследници у којој се нала-
зила пре измештања. Архива се има вратити на њену праву локацију у што 
краћем времену од стране државе у чијем се поседу тренутно налази. У складу 
са принципом функционалне релевантности, део државне архиве бивше СФРЈ 
неопходан за управљање територијом једне или више држава припада тим др-
жавама, зависно од тога где се архива стварно налази. Споразум даље гаранту-
је слободан приступ архиви бивше СФРЈ, као и архивама некадашњих републи-
ка. Тренутни власник оригиналне грађе било које архиве коју треба пребацити 
у складу са Споразумом може да направи копије исте. У односу на сукцесију 
држава у области државних архива у зависности од модалитета сукцесије др-
жава у основи се примењује критеријуми који треба да буде такав да архиви 
прате судбину територије. Ипак овај принцип је подложан промени у зависно-
сти од воље страна уговорница.23

21 „Закон о потврђивању Споразума о питањима сукцесије”, Службени лист СРЈ – Међуна-
родни уговори, бр. 6/22. Анекс „Б” Анекс „Б” Споразума који се односи на дипломатску и конзу-
ларну имовину СФРЈ, предвиђа да покретна државна имовина СФРЈ која представља саставни 
део дипломатске и конзуларне имовине прелази на државу сукцесора која „уђе у посед” те имо-
вине. Ако је реч о таквој покретној имовини која је од великог значаја за културну баштину 
једне од државе сукцесора, она ће припасти тој држави.

22 Документа укључују филмове, аудио и видео касете и остале записе, све врсте компјутер-
ских записа, и све друге материјале који представљају културну баштину. Видети више: „Закон 
о потврђивању Споразума о питањима сукцесије”, Службени лист СРЈ – Међународни уговори, 
бр. 6/22.

23 Дејан Укропина, „Сукцесија државе у области државних архива”, Гласник Адвокатске ко-
море Војводине, год. 69, књ. 57, бр. 5, 1996, 185. Државни архив као значајно наслеђе новонасталих 
држава преноси се на нове државе, по правилу без накнаде. Код уређивања односа у погледу 
државног архива примењује се клаузула којом се датум преузимања архива везује за датум сук-
цесије. То истовремено значи да практично архиви не морају бити и физички преузети и пре-
нети, али се сматра да претходно утврђени датум представља дан када сукцесор постаје вла-
сник архиве. Држава наследница код које се затекне државни архив дужна је без икакве 
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У овом делу одредаба Споразума о сукцесији, нашу пажњу је привукао тер-
мин „измештене архиве”. Како се може разумети и како применити појам „из-
мештене архиве” могло применити на архивској грађи насталој радом југосло-
венске федерације? Ако је архивски фонд југословенске федерације, према 
последњем релевантном пропису, Закону о заштити архивске грађе федераци-
је (1986), био прилично јасно дефинисан у смислу стваралаца архивске грађе, 
савезних органа и организација и других правних лица од интереса за савезну 
државу, који се део архивске грађе савезне провенијенције може сматрати „из-
мештеном архивом”? Истакнути архивист Bernard Stulli је још у „златном добу” 
југословенске архивистике истицао неопходност да се „правилно реши судби-
на како архивске грађе која се сада налази код савезних органа, установа и ар-
хивских институција, тако и архивске грађе која и даље настаје радом савезних 
органа федерације”. Свој предлог је поткрепио, примера ради, наводима да је са 
„подручја Хрватске после 1945. године, а понешто и раније, однето доста архив-
ске грађе у Београд за потребе савезних органа, код којих је и остала, или су је 
ти органи делом предали савезним архивским институцијама”, те сматра да би 
се оваква грађа морала вратити Хрватској, па да се „тако и на делу покаже по-
штовање националне архивске целине која припада Хрватској”.24 Овај пример 
можемо разумети и подржати у смислу разграничења надлежности између са-
везних и републичких органа, те уколико је заиста било одношења архивског 
материјала са територија савезних република у седиште југословенске федера-
ције за потребе заједничке државе, а радило се о архивској грађи чији је творац 
републички орган или правно лице са седиштем у датој федералној јединици, 
захтеви за повраћајем исте могу бити оправдани. 

У промишљањима уваженог колеге видимо детаљнију анализу „национал-
не архивске целине” која представља свеукупност архивске грађе настале у жи-
воту и историјском развитку једног народа на његовој територији, која заједно 
са осталим „споменичким благом твори национални споменички фундус”.25 По 
нашем мишљењу, овај принцип је веома прихватљив за федералне јединице у 
којима је могао бити примењив. Међутим, с обзиром на вишенационални 
карактер југословенске федерације, нисмо сигурни да је могао опстати на нај-
вишем државном нивоу, када је у питању архивска гађа. Ако из поштовања 
овог принципа произлазе захтеви за издвајањем архивске грађе из савезних 

накнаде, изузев нужних трошкова копирања докумената пренети тај архив држави наследници 
која има интерес за тим. Прелазак државних архива повлачи за собом гашење права државе 
претходнице, а рађање права државе сукцесора над државним архивима. Пренос се, по правилу, 
обавља без накнаде, а као датум преласка узима се датум сукцесије, уколико није другачије дого-
ворено.

24 Bernard Stulli, Arhivistika i arhivska služba. Studije i prilozi, Zagreb, 1997, 256–258.
25 Isto, 256–258. 
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архивских фондова, нисмо сигурни да је он у складу да принципом поштовање 
органске архивске целине. Према општеприваћеним архивским прописима и 
стручним упутствима у југословенској архивистици, национални принцип као 
основ за формирање архивског фонда, према нашим сазнањима, није био за-
ступљен. Међутим принцип органске целине архивске грађе био је истакнут 
као најрелевантнији, истичући при томе не само не само његов теоретски већ 
и практичан значај. Целина стручних послова у југословенској архивистици 
потврђивала је опредељење за принцип провенијенције, како у погледу форми-
рања фондовских целина (по принципу провенијенције или слободне прове-
нијенције), који су као такви били доминирајући и у процесу сређивања архив-
ске грађе федерације.26 

У вези с тим, архивисте збуњује постављање принципа функционалне ре-
левантности (пертиненције) као меродавног у решавању сукцесије архивске 
грађе. Промишљања о фондовској целини правних лица, установа, државних 
органа као стваралаца, формираној на принципу провенијенције нису новијег 
датума, напротив, представљају једно од првих питања архивске теорије и 
праксе. Када се на територији Југославије оснивала архивска служба, најразви-
јенији архивске системи у Европи су већ примењивали основна начела о цело-
витости чувања архивског фонда и начину његовог сређивања по принципу 
провенијенције. Устаљена по основу француског Упутства из 1841. године о 
темељном начелу поштовању целине фонда и у оквиру ње чувању докумената, 
између којих постоји органска веза, јер су резултат рада једне институције, 
установе, државног органа, општа класификација списа по фондовима, а уну-
тар фондова према материји, сматра се и данас једино прикладним да осигура 
непосредно остваривање „правилног и јединственог реда”. 27 Додајмо томе и то 
да је принцип провенијенције добио своју међународну верификацију на Ме-
ђународном архивистичком конгресу у Хагу 1910. године.28

У архивистици на нашим просторима је овај принцип био прихваћен као 
темељно начело „модерног архивства”. Истакнути архивисти су сматрали да 
порекло неког списа „не значи место његовог постанка, већ место његовог 
приспећа односно где се он нашао пошто је прошао свој пут у току службеног 
поступка”. Уручени поднесак припада регистратури примаоца, где остаје тако-
ђе и нацрт одговора на примљени допис. Следи да се оригинал одговора доста-
вља другој страни у оригиналу и чува код правног лица односно државног или 

26 Митар Тодоровић, „Примена принципа слободне провенијенције у Архиву Југославије”, 
Архивист: часопис Архива Југославије, бр. 1/2, 2009, 12–15.

27 Богдан Лекић, Архивистика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006, 117–
122. Тако је и сређивање грађе вршено по принципу провенијенције, који су утемељили пруски 
архивисти и примењивале њихове колеге из Холандије.

28 Исто.



27Сукцесија архивске грађе југословенске федерације: архивистичка промишљања

републичког органа према коме је управљен.29 Сагледано из угла пословног, 
административног или оперативног поступања са документацијом савезног 
порекла, применом прописа о канцеларијском пословању органа федерације, 
видимо да су сва акта која су у надлежне службе савезног значаја долазиле из 
одговарајућих служби република, припадале савезном органу у коме су при-
мљени и по пропису евидентирани (архивисти би то назвали припадношћу 
документа фонду према последњем пријемном, заводном печату на докумен-
ту). Истоветни примерци таквих аката су остајали у републичким службама, 
на исти начин прописно евидентирани.30 Са друге стране, предмет спорења 
могу представљати одлуке највиших органа савезне државе, које се тичу др-
жавноправног живота федералних јединица. По истом принципу правилног 
административног пословања, обавезност савезних органа по доношењу та-
квих одлука је налагала да се оригинали који имају правну снагу, или њихови 
оверени преписи, који такође имају правну снагу у правном промету, унутар-
правног или међународног карактера, достављају и органима савезних репу-
блика, на које су се исте одлуке односиле. Стога је оправдано било да се у нај-
вишим архивима савезних јединица налазе истоветни примерци оригиналних 
одлука савезних органа. Има ли онда струковног, правног или „сукцесорског” 
оправдања потраживати оригинале тих важних докумената, које смо као друге 
примерке оригинала истих аката већ поседовали у својим републичким орга-
нима, као акта чији су ствараоци дати органи, или пак као долазна акта која су 
као оригинали достављани из савезних органа и путем „заводног печатања” 
постајали оригинална архивска документација и део фонда републичког орга-
на? 

У појашњењу Анекса „Д” Споразума о сукцесији, којим је регулисано „пи-
тање архиве” дефинише се шта се подразумева под архивом, те наглашава да 
под „архивом треба подразумевати сва документа без обзира на време њиховог 
настанка или врсту и без обзира на то где је смештена као и то да се архивска 
грађа односи на СФРЈ, почев од 1. децембра 1918. године било да се налази у 
архиву СФРЈ или код државе наследница”. Надаље Анексом „Д” Споразума се 
утврђује да архива представља јединствену целину без обзира где се тренутно 
налази. Наведено је у истом да ће се „део државног архива СФРЈ која се непо-

29 Krešimir Nemеth, „Arhivska građa”, u: Priručnik iz arhivistike, Savez društava arhivskih radnika 
Jugoslavije, Zagreb 1977, 27.

30 Поједини аутори говоре о концептима оваквих докумената, мада смо мишљења да је ради 
правне сигурности и доказне снаге у пословању одређеног правног лица, у овом случају репу-
бличког органа, правилније примерцима одаслатих аката који остају код свог ствараоца, давати 
снагу оригинала. Мишљења смо да пошиљалац, као стваралац једног архивског документа, тре-
ба да поседује примерак оригинала документа који је одаслао савезном органу, а који остаје у 
припадности архивског фонда који је настао радом републичког органа.
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средно односи на територије једне или више држава, а која се састоји од међу-
народних уговора везаних за једну од држава наследница или за установе које 
имају седиште у више држава, предати тим државама, без обзира где је архива 
тренутно смештена”. Можемо ли из ове формулације закључити да је Архив 
Југославије као архив савезног порекла општег типа код кога се налази највећа 
количина архивске грађе из периода југословенске државе, само место где се 
ова архива „тренутно налази”? Подсетићемо на чињеницу да је првим југосло-
венским архивским прописом Општим законом о државним архивама (1950) 
управо Архив Југославије основан као највиши државни архив, са задатком да 
сабира, чува и штити архивску грађу југословенске прве и друге државе. У 
доношењу овог, па и каснијих прописа о заштити архивске грађе савезне про-
венијенције, све тадашње југословенске федералне јединице су равноправно, 
преко својих представника у савезним органима власти, учествовале, те се 
може сматрати да су и саме учествовале у оснивању савезног архива. Има ли 
правног основа у каснијем периоду, без обзира на престанак постојања југосло-
венске федерације, тражити раздруживање јединства и целовитости архив-
ских фондова југословенског архива односно архивске грађе коју су савезни 
архиви током више деценија заиста веома брижљиво сабирали и чували? Могу 
ли се решења из Споразума о сукцесији тумачити као могући правни основ за 
физичку деобу архиве грађе федерације, према потребама и државној важно-
сти правних следбеница или држава наследница Југославије, дајући приоритет 
принципу пертиненције у односу на принцип провенијенције. 

Деоба архивске грађе односно деоба заједничке историје, како је то исти-
цано од стране представника некадашњих република СФРЈ, сада новостворе-
них држава, било би „растакање историје једне државе која је постојала преко 
70 година”. Чињеница је да је архивска грађа федерације културна и историјска 
баштина југословенске државе од 1918. године до стварања Савезне Републике 
Југославије, а тиме и бивших чланица те федерације. Разумљиво је из тих ра-
злога да сви имају подједнака права на увид и коришћење те архивске грађе. 
Дугогодишње вођење преговора с радним групама бивших република СФРЈ, а 
сада новостворених држава, под руководством до сада неколико медијатора, 
омогућили су архивским експертима Савезне Републике Југославије да консул-
тују бројну страну и домаћу литературу, домаће и стране законске прописе, 
светску и нашу архивистичку теорију и праксу, већи број конвенција, резолу-
ција, декларација и препорука, ставова МАС-а, највеће и најстручније међуна-
родне архивске асоцијације, где је Архив Југославије члан А категорије од ње-
говог оснивања до данас.31

 Делегације новостворених држава залагале су се за разрешење питања сук-
цесије архивске грађе југословенске државе на бази Бечке конвенције из 1983. 

31 Jovan P. Popović, „Arhivska građa Arhiva Jugoslavije – predmet arhivskih sporova i njeno kori-
štenje”, Arhivski vjesnik (Zagreb), god. 42, 1999, 231–242.
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године.32 Архивска служба Југославије бранила је становиште да се сукцеси-
ја архивске грађе не може решити по одредбама Бечке конвенције, која је не-
прихватљива због више разлога. Наведена Конвенција је међународно-правно 
неважећи акт, сама чињеница да она није примењена ни у једном случају 
спорних архивских потраживања, јасан је доказ да су принципи изложени у 
њој у потпуној супротности с принципима архивистичке струке и најзад, 
њена је концепција, заснована на физичкој деоби архивских фондова, непо-
зната у архивистици као научној дисциплини. Поводом доношења Бечке кон-
венције Међународни архивски савет, на део који се односи на архиве, дао је 
стручно мишљење, односно критичке примедбе које су довеле у питање при-
мену тог дела, а најновије гледиште међународне архивске асоцијације (МАС 
1995) о питању искуства Бечке конвенције наводи „да је она потпуно бескори-
сна, пошто је донета без консензуса међу државама, а по цену бескорисних 
политичких дебата и без обзира на то у којој мери су применљива предложе-
на решења”. Из наведених разлога, код сукцесије „државне архиве”, па и када 
се ради о архивској грађи СФРЈ, треба изоставити Бечку конвенцију као 
основ за решење овог питања и унети текст базиран на стручним принципи-
ма међународне архивистичке теорије и праксе и досадашњих искустава у 
решавању архивских спорова међу државама. Питање „Државних архива 
СФРЈ” је исправно једино сагледати и решавати на бази опште прихваћених 
стручних принципа који важе у међународној архивској теорији и пракси, 
као и на бази досадашњих међународних искустава у решавању питања архи-
ва за које је заинтересовано више држава.33 

 Занимљиво је да је југословенска архивистика почивала на темељу једин-
ства и очувања фондовске целине, са циљем недељивости архивског фонда, а 
републички и савезни архивски прописи су чак предвиђали обавезу ствара-
лаца архивске грађе да исту чувају у целини, без права да је распарчавају, деле 
или непрописно издвајају поједине њене серије аката. Отуда другачији при-
ступи у новије време збуњују ако не и изненађују архивисте на нашим просто-
рима. Или да сведемо наше промишљање на почетно – архивистичко: има ли 
у таквим захтевима елемената који не иду у „корак” са основним принципима 
архивистике, а опет даље иду на штету трајном и целовитом очувању архивске 
грађе југословенске државе. Најзад, ради ли се можда само о простом антаго-
низму и међусобном анимозитету између креатора југословенске државе, како 
њеног настанка тако и распада, а који, ако се не превазиђу, могу довести до 
тога да се заједничка архивска баштина југословенске провенијенције у једном 
тренутку девастира, расточи или загуби, по принципу како је то учињено са 

32 Више о Бечкој конвенцији: Милена Ђорђевић, „Конвенција УН о уговорима о међународ-
ној продаји робе у српском праву и пракси – искуства и перспективе”, Анали Правног факулте-
та у Београду, год. 60, бр. 2, 2012, 256–275.

33 Jovan P. Popović, nav. delo, 231–242.
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заједничком државом као ствараоцем архивске грађе. Или је могуће да архи-
висти принципијелно посвећени очувању јединственом архивског фонда ју-
гословенске државе, у ствари не разумеју одредбе Споразума релевантне за 
сукцесију архивске грађе, можда управо из разлога што у његовом обликова-
њу нису мериторно ни учествовали.

 И поред свих дилема, према нашем тумачењу, Анексом „Д” Споразума је 
пружена прилика да се проблем превазиђе уз очување оригиналне архивске 
грађе – фондова југословенске провенијенције, на једном месту, у већ посто-
јећем поретку сређености и обрађености грађе, уз изузетно добро формули-
сана и урађена научно-обавештајна средства (водиче, сумарно аналитичке 
инвентаре о фондовима). Државе наследнице могу да „закључе уговор у року 
од 6 месеци након ступања на снагу Споразума о сукцесији, на основу кога ће 
имати свака од држава наследница право да приступи архивској грађи уко-
лико се иста задржава као заједничко наслеђе или пак извршити међусобну 
размену архивске грађе”. Приликом поступања, државе чланице су обавезане 
да у обзир узму све релевантне околности, те да уваже „начело целовитости 
архивских фондова државног архива СФРЈ”. То према Споразуму не искључу-
је целовитост архивских фондова без обзира где би се архивска грађа чува-
ла.34 Мишљења смо да је очување целине архивске грађе југословенске држа-
ве, за коју оправдано можемо назвати јединствених државним архивским 
фондом СФРЈ, наднационално, високоетичко и архивистичко струковно пи-
тање, које заслужује да буде решавано изван утицаја било каквог емотивног, 
индивидуалног или политичког интереса. Постављање на неопходни вредно-
сни ниво заједничке архивске баштине једног времена које је несумњиво обе-
лежила југословенска федерација, без обзира на то да ли оспоравана глори-
фикована, свакако данас девастирана и смешена у „историјски претинац”, 
условљено је пре свега високо професионалним, објективним и зналачким 
односом и снагом делања архивиста (по могућности без утицаја других про-
фила) према заједничкој архивској баштини.

 У прилог нашем промишљању сукцесије архивске грађе социјалистичке 
Југославије, додајмо и став историчара. Ђорђе Станковић је поставио питање: 
шта би се догодило и да ли било могуће замислити случај распада Европске 
уније, са деобним билансом који би подржавао обавезну поделу оригиналне 
архивске имовине Европске уније као ствараоца? Примењено на случају СФРЈ, 
где је предвиђена и обавезна подела архивске имовине која се налази у саве-
зним архивским установама у Београду, неминовно би за будуће „генерације 

34 Државе наследнице у члану 9. дефинишу да приватна архивска грађа не подлеже одред-
бама овог анекса, али се у односу на исту утврђује да се има вратити тамо где је настала или 
њиховим власницима и то без икакве накнаде и услова.
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историчара, једном за свагда било онемогућено да до краја сазнају целовитост 
историје Југославије која је трајала седам деценија” и довело до „брисања свих 
трагова наслеђа Југославије”. За потомство би то такође било „катастрофално, 
јер би из памћења било избрисано колективно сећање на Југославију у оним 
облицима како је историјски постојала, трајно онемогућавање будућим генера-
цијама да осмишљавају југословенски простор према својим интересима”. Пре-
ма Станковићевом мишљењу, даље, „сила произашла из дехуманизованог све-
та парцијалних и себичних интереса намеће решење које се промовише као 
незаустављиви прогрес новог европског духа”. При томе се паралелно могу по-
сматрати примери Немачке, Аустроугарске односно Аустрије, чија је архива 
после завршених ратова, у којима су биле поражене стране, заиста била изме-
штена у САД или СССР, али „никоме није падало на памет да уништава њихо-
ве архиве, па су после преснимавања уредно враћене”. Најзад, Станковић за-
кључује да „никоме на овим просторима не пада на памет да тражи такву би-
лансну деобу пропалог Османског царства, као и пропале вишенационалне 
аустроугарске, такође колонијалне архиве се налазе уредно сложене и компју-
теризоване у Лондону, Паризу, Бриселу, Мадриду”.35 Стога, архивисти аргумен-
товане одговоре на ово питање проналазе у архивистичким принципима је-
динства и целовитости оригиналног архивског фонда југословенске државе, 
захтевајући принципијелно истоветан приступ у решавању оваквих дилема, 
без обзира на моћ или немоћ, утицај или углед, начину и времену престанка 
државе о чијој је архивској баштини у конкретном случају ради.

Закључак

Расподела или сукцесија архивске грађе некадашње социјалистичке Југо-
славије представља веома захтевно и изазовно питање, у коме се можда понај-
мање истакла најмеродавнија архивска струка. Разматрајући основна правна 
обележја и садржину Споразума о сукцесији СФРЈ, у делу који се односи на 
архивску грађу, промишљали смо основна архивистичка начела на којима је 
заснован, почивао и учињен покушај да се подели јединствени архивски фонд 
социјалистичке југословенске државе. Полазећи од међународних архивских 
правила, општеприхваћених и утканих у смернице развоја југословенске ар-
хивистике, издвојили смо архивску грађу савезне провенијенције као посебно 
значајну државну имовину, на коју се не би могла a priori применити уобича-
јена правила о деоби имовине. Тим пре, јер се ради о покретној имовини исто-
ријског, културног и државног значаја за све народе који су конституисали 

35 Ђорђе Станковић, Изазов нове историје, 2, Војска, Београд 1994, 247.
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југословенску заједницу, чија је вредност непроцењива, те се у случају губитка 
оригиналне архивске грађе или њеног страдања, истоветност оригинала не 
може обновити.

Архивистичка промишљања о овом значајном „отвореном питању” зашти-
те архивске грађе југословенске федерације, учврстила су нас у уверењу о не-
прикосновености и принципијелном залагању на поштовању темељних начела 
архивске теорије и праксе, која су општеприхваћена у међународној, некада 
југословенској, а данас архивској делатности правних наследница социјали-
стичке државе. Основни принцип недељивости, фондовске целине, припадно-
сти архивске грађе фонду по основу принципа провенијенције и поштовање 
органске повезаности архивских докумената у оквиру грађе једног ствараоца, 
једини су пут ка историјском очувању већ сабране, сређене и обрађене, евиден-
тиране архивске грађе савезне државе. 

Поштујући одредбе Споразума о сукцесији архивске грађе СФРЈ, уочили смо 
да се напред наведени основни принципи очувања „јединственог историјског 
памћења југословенске заједнице” могу применити, а да истовремено не излазе 
из оквира постигнутог споразума између држава наследница Југославије. 

Jasmina Živković

SUCCESSION OF THE ARCHIVAL MATERIALS OF THE YUGOSLAV 
FEDERATION: ARCHIVAL REFLECTIONS

Abstract: Following the disintegration of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, 
the inheritance-legal issues of its successor states were brought to the surface. Among these 
issues were the archival cultural, historical and state heritages, which were created by the 
work of the highest bodies of the Yugoslav federation. The paper discusses the legal basis of 
the succession of archival materials of federal provenance, from the point of view of “archi-
val thinking”, i. e. with the intention to see the final result which is our basic question: justi-
fication, need, scope of preserving the common archival fund of the Yugoslav state – yes or 
no.

Keywords: SFR Yugoslavia, federation, archival materials, legal succession, common 
archival fund of the Yugoslav state
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OS ARQUIVOS NACIONAIS DA COMUNIDADE DE PAÍSES  
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Resumo: O presente artigo apresenta o conjunto dos arquivos nacionais dos Estados 
membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa – CPLP destacando a ideia de 
construção de um arquivo comum que contenha o patrimônio arquivístico comum dessas 
instituições que partilham parte de sua história de colonização portuguesa, bem como do 
mesmo idioma oficial. Tem por objetivo estabelecer um diagnóstico prévio dos referidos 
arquivos nacionais, a partir de suas histórias e evoluções regimentais, analisando primeira-
mente a história dos arquivos enquanto instituições e da Arquivologia enquanto área que os 
estuda. 

Palavras chave: arquivo nacional, Lusofonia, Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa, arquivo comum

НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗЕМАЉА 
ПОРТУГАЛСКОГ ЈЕЗИКА

Сажетак: Као предмет истраживања у овом чланку представљен је скуп нацио-
налних архива држава чланица Заједнице земаља португалског језика (Португал, 
Бразил, Ангола, Мозамбик, Зеленортска Острва, Сао Томе и Принсипе, Гвинеја Би-
сао, Екваторијална Гвинеја и Источни Тимор) и истакнута идеја (настала у форми 
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иницијативе поменуте организације) о изградњи јединственог архива који би садр-
жао заједничко архивско наслеђе ових институција чије матичне државе с једне стра-
не деле онај сегмент своје историје који се односи на период португалског колонија-
лизма, а с друге стране заједнички службени језик. Такође, испољено је настојање да 
се успостави претходно дијагностификовање стања и развоја поменутих национал-
них архива, анализирајући најпре историјат архива као институција и архивистику 
као научну дисциплину која их проучава.

Кључне речи: национални архиви, Лузофонија, Заједница земаља португалског 
језика, заједнички архив

Introdução

O objeto desta pesquisa é o conjunto de arquivos nacionais dos estados membros 
da Comunidade de Países de Língua Portuguesa – CPLP (Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Ti-
mor Leste) e as iniciativas desta organização para o estabelecimento de uma rede 
colaborativa entre suas nações constituintes, objetivando a criação de um “arquivo 
comum”.

A CPLP é composta por nações que tiveram a matriz político-administrativa 
definida pelo modelo jurídico-cartorial português, centralizado e de forte conotação 
burocrática2. Todavia, estes Estados possuem realidades demográficas, culturais, po-
líticas, geográficas e econômicas distintas. Os países lusófonos africanos tiveram seu 
processo de independência marcado pela Guerra Colonial (ou Guerra de Libertação 
na acepção africana) entre 1961 e 1974, provocando fortes rupturas sociais e novas 
dinâmicas políticas e administrativas, o mesmo aconteceu com Timor Leste, que 
após a saída compactuada de Portugal na década de 1970, foi invadido pela Indonésia 
e só conseguiu sua independência na passagem do século XX para o XXI. O Brasil foi 
um caso parte, por sua importância econômica e dimensão territorial e, sobretudo, 
pela colonização marcada pela forte presença portuguesa e da instalação da corte a 
partir de 1808, elevando o Brasil à condição de Reino Unido e transformando o Rio 
de Janeiro em sua capital. Seu processo de independência, inserido no contexto de 
libertação das nações americanas, foi pactuado entre as elites brasileiras e portugue-
sas que transformou o Brasil independente em império, tendo o herdeiro do trono 
português como seu primeiro imperador.

O surgimento destes novos Estados trouxe a necessidade de readequação política, 
econômica e administrativa, além da necessária construção de uma identidade nacio-
nal, no caso do Brasil, em um processo inserido na dinâmica positivista e nos países 

2 Com exceção da Guiné Equatorial que teve colonização espanhola. Em 2014 o país passou a inte-
grar a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, pois o português é um de seus três idiomas oficiais.
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africanos, na Guerra Fria. Portugal, também sofreu com tais mudanças, precisando 
alterar sua estrutura política, econômica e administrativa, adaptando-se às novas 
realidades após cada momento de ruptura.

Os arquivos nacionais instituições surgidas após a Revolução Francesa de 1789, 
aparecem como elementos peculiares do novo estado moderno. Com vocação jurídico-
-probatória, de forte ligação com a estrutura burocrático-administrativa estatal, mas 
que ao mesmo tempo servem como instrumentos de construção e afirmação identitá-
ria, por serem os “guardiões” da memória e da história do povo e da nação, estas 
instituições passam a ser elementos representativos da estrutura do Estado. Portanto, 
compreender a dinâmica do surgimento dos arquivos nacionais dos países lusófonos, 
notadamente através de seus marcos fundadores e regulatórios (leis, vinculações ad-
ministrativas, estruturas, regimentos, áreas de atuação, dotações orçamentárias etc) 
pode indicar como tais Estados percebem a importância destas instituições.

As nações que compõem a CPLP possuem instituições arquivísticas que tendem 
a espelhar a relação entre Estado e sociedade e a importância dadas à construção e 
preservação de memórias e histórias.

Dentre as iniciativas de promoção cultural da CPLP entre seus países associados, 
há uma série de proposições acerca de suas instituições arquivísticas, como o estabe-
lecimento de uma rede de cooperação, de eventos para debates e a criação de um 
“arquivo comum” que pudesse reunir digitalmente o patrimônio arquivístico comum 
da CPLP.

O “arquivo comum” pensado pela CPLP ainda requer definição de escopo da 
própria instituição. A ideia inicial é baseada na concepção de rede, em que cada ar-
quivo nacional (e/ou instituições similares) coordene os trabalhos de identificação, 
tratamento e digitalização dos acervos nacionais identificados como patrimônio ar-
quivístico comum e que as informações referentes a estes acervos sejam disponibili-
zadas em uma base de dados estruturante do “arquivo comum”. Contudo, inúmeras 
questões conceituais, metodológicas e operacionais precisam ser definidas pela CPLP, 
inclusive no entendimento do que viria a constituir o patrimônio arquivístico co-
mum e de acervos de interesse coletivo.

O campo empírico desta pesquisa constitui-se no conjunto de arquivos nacionais 
dos Estados membros da CPLP, sendo observadas as particularidades individuais de 
cada instituição, notadamente os marcos legais de criação, contextos, estruturas e 
políticas, bem como de seus acervos.

Os arquivos

Durante a assembleia geral do Conselho Internacional de Arquivos – CIA rea-
lizada em 17 de setembro de 2010, em Oslo, Noruega, foi elaborada a Declaração 
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Universal sobre os Arquivos3, adotada em seguida pela 36ª sessão da Conferência 
Geral da UNESCO. Neste documento o CIA e a UNESCO assim entendem e decla-
ram os arquivos:

Arquivos registram decisões, ações e memórias. Arquivos são um património 
[patrimônio] único e insubstituível transmitido de uma geração a outra. Do-
cumentos de arquivo são geridos desde a criação para preservar seu valor e 
significado. Arquivos são fontes confiáveis de informação para ações admi-
nistrativas responsáveis e transparentes. Desempenham um papel essencial 
no desenvolvimento das sociedades ao contribuir para a constituição e salva-
guarda da memória individual e coletiva. O livre acesso aos arquivos enrique-
ce o conhecimento sobre a sociedade humana, promove a democracia, prote-
ge os direitos dos cidadãos e aumenta a qualidade de vida4.

A história dos arquivos confunde-se com a história da própria civilização (Mar-
ques & Tognoli, 2016, p. 68) e foi da necessidade de guarda e de certa organização dos 
primeiros registros escritos que remonta seu nascimento e da própria arquivística, 
como apontam Rosseau e Couture (1998, p. 29). Antes da percepção de que os arqui-
vos servem para provar, lembrar, compreender e se identificar (Delmas, 2010, p.21) 
eles eram concebidos como lugar de custódia, sacralizados, que asseguravam a pre-
servação de preceitos, normas e direitos fundamentais para construção da estrutura 
social das primeiras civilizações. A concepção de arquivo foi formulada como ideia 
de lugar (Silva, 2017, p. 18). 

Na Antiguidade Oriental os arquivos serviam ao Estado e a Religião, ou seja, 
exclusivamente a serviço das autoridades (Bellotto, 2002, p. 13). Durante a Antigui-
dade Clássica (Grécia e Roma), os arquivos continuaram vinculados ao Estado, mas 
a nobreza, a alta burocracia e os cidadãos de posses passaram a usufruir de seus ser-
viços notariais, sendo que o direito romano, devido à importância do ato escrito, 
desenvolve relevância ao documento custodiado pelo arquivo, pois é ele que lhe con-
fere autenticidade. Para Cook (2018, p. 18) os arquivos tiveram suas origens institu-
cionais no mundo antigo como agentes capazes de legitimização do poder. Após o 
colapso do Império Romano, a fragmentação da Europa e a consolidação da Igreja 
Católica, os arquivos passam a se limitar às autoridades feudais e a própria Igreja 
(Bellotto, 2002).

Durante a Idade Média, arquivos e bibliotecas se misturam sob a égide da Igre-
ja Católica e do regime feudal. Para Marques e Tognoli (2016, p. 68) “a natureza 

3 Conselho Internacional de Arquivos. (2019). Declaração Universal sobre os Arquivos. Consulta-
do em 20 de fevereiro de 2019.

Disponível em: https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_2010_Universal-Declaration-on-Ar-
chives_PT.pdf

4 Tradução para o português acordada entre o Arquivo Nacional (Brasil) e o Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo (Portugal). Fonte: Conselho Internacional de Arquivos. Declaração Universal sobre os 
Arquivos (2010).
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enciclopédica das bibliotecas leva a concepção de arquivos de procedências diver-
sas, interferindo na sistemática orgânica arquivística”.

Com o advento do Estado Moderno e a centralização do poder, surgem os gran-
des arquivos reais e os notariais passam a ser mais organizados, sendo o uso desses 
arquivos restritos às questões jurídicas e administrativas. A existência desses arqui-
vos organizados é concomitante a existência de um poder político mais estruturado 
e centralizador (Subtil, 2011, p, 106). Os arquivos estavam a serviço da realeza e res-
pondiam quase que de forma exclusiva às necessidades do soberano (Silva, 2017, p. 
18). Com a Revolução Francesa de 1789 surge a ideia de um arquivo geral da nação, 
como elemento de identidade e unidade nacional, com a reunião da documentação 
oficial dispersa e organizada segundo critérios de proveniência e de respeito à ordem 
original, promovendo certa liberdade para o cidadão na consulta de informações ad-
ministrativas (Silva, 1999). O conceito de arquivo nacional como instrumento de 
construção de memória nacional e guardião da história da nação fez com que as na-
ções americanas que se tornaram independentes nos anos seguintes, adotassem a 
constituição de seus arquivos nacionais como parte da elaboração de sua identidade 
própria.

Na segunda metade do século XIX surge, nos arquivos, a pesquisa realizada por 
historiadores no contexto da história positivista, em que o valor dado às informações 
contidas em documentos de arquivo era a base e praticamente única referência para 
análise. Somente nesse momento que surgem nos arquivos as primeiras salas desti-
nadas à consulta. No final deste século é editado o Manual dos Arquivistas Holande-
ses, obra que sistematiza o fazer arquivístico e é considerado por muitos como a 
“certidão de nascimento” da disciplina arquivística.

Durante o século XX, sobretudo no pós-guerra, desenvolve-se o aperfeiçoamen-
to dos arquivos correntes, ligados à administração pública e privada e, em paralelo, 
os arquivos históricos, ligados à pesquisa e à cultura. A partir desse momento e de 
forma crescente, outros tipos de documentos, como as fotografias, os registros sono-
ros e audiovisuais e os eletrônicos, foram sendo incluídos no rol dos documentos 
arquivísticos.

No final do século XX e início do XXI surgem novas abordagens no pensar e 
fazer arquivístico, refletindo a necessidade de compreensão sistêmica da informação. 
As novas tecnologias, o universo digital e a necessidade de gerenciar e otimizar uma 
crescente e variada produção documental, bem como em atender novos e múltiplos 
usuários, fizeram com que as instituições arquivísticas buscassem outras formas e 
possibilidades de aquisição de acervos, processamento técnico, preservação, acesso, 
uso e difusão da informação. Estudos referentes à educação patrimonial, literacias, 
marketing e produção cultural, ainda que timidamente, começaram a surgir, fazendo 
com que estas instituições adquirissem as dimensões propostas por Fugueras et al 
(2001, p. 13 a 17): o arquivo como patrimônio, como memória, como identidade e 
como conhecimento.
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A Arquivologia

A Arquivologia é envolta em questionamentos conceituais, técnicos, disciplina-
res e até mesmo de nomenclaturas, cenário que se aprofundou nas últimas décadas. 
Discutida se ciência, técnica, disciplina ou parte integrante de outras áreas, em virtu-
de de “apresentar características próprias de todas elas sem enquadrar-se exatamente 
nas premissas necessárias de cada uma” (Bellotto, 2002, p. 5), a Arquivologia, tam-
bém chamada de Arquivística em inúmeros contextos profissionais, acadêmicos e 
científicos, também não possui unanimidade na definição de seus objetos que ao 
longo do tempo foram sendo percebidos de formas diversas. O que seria seu objeto: 
os arquivos, os documentos, os documentos de arquivo, a informação, a informação 
orgânica registrada, as instituições arquivísticas? E seu objetivo? Seria a custódia, a 
preservação, o acesso, a mediação administrativa e histórica, a garantia da prova ju-
rídica e probatória. Qual a finalidade da Arquivologia? O desenvolvimento do fazer 
arquivístico, a elaboração de normas, diretrizes e condições para o tratamento técni-
co e preservação do acervo, a manutenção e a garantia da autenticidade dos docu-
mentos, a mediação do acesso a informação contida nos conjuntos documentais, a 
promoção da cidadania através da garantia de direitos, o apoio ao desenvolvimento 
da memória coletiva de comunidades e nações? Talvez todos os elementos aqui elen-
cados façam parte do seu escopo.

Em relação à nomenclatura da área, Silva (2006, p. 137) destaca que a designa-
ção “Arquivologia” surge no século XIX e é comumente utilizada, não de modo 
exclusivo, na América Latina e Espanha. Nos países anglo-saxões o termo vigente é 
Archival Science. Já “Arquivística” constitui-se numa designação que foi se impondo 
e sendo aceita ao longo do século XX como disciplina científica ou disciplina apli-
cada da Ciência da Informação, sendo adotada na Itália, França, Portugal e Espa-
nha.

Schmidt (2015, p. 22) aponta que as divergências no campo científico da Arqui-
vologia, resultaram “em diferentes abordagens sobre sua natureza, que a assumem 
como uma área técnica, uma disciplina ou enquanto ciência”. Segundo a autora (p. 
21), alguns pensadores do campo dos arquivos a percebem enquanto técnica (como 
Manuel Romero Tallafigo, dentre outros), disciplina técnica (como Aurelio Tanodi, 
dentre outros), disciplina em desenvolvimento (como Theo Thomassen, dentre ou-
tros), disciplina científica (como Heloísa Bellotto, Angelica Marques, Carol Couture, 
Jean-Yves Rousseau, Jacques Ducherme, Terry Cook, David Bearman, dentre outros) 
e como ciência, ainda que sob diferentes perspectivas (como Theodore Schellenberg, 
Eugenio Casanova, Michel Duchein, Elio Lodolini, Jose Ramon Cruz Mundet, Ra-
mon Alberch Fugueras, Armando Malheiro da Silva, Fernanda Ribeiro, Bruno Del-
mas, Antonia Herrera Heredia, Maria Paz Martín-Pozuelo, Paola Carucci, Terry Eas-
twood, Luciana Duranti, Eric Katelaar, dentre outros).
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Segundo Cook (2018, p. 17) a história do pensamento arquivístico reflete a inte-
ração entre a teoria e a prática arquivística dentro de contextos que refletiam suas 
épocas, tendo início com os arquivos na antiguidade (Rosseau & Couture, 1998, p. 
29). Contudo, sua sistematização é mais nova e possui marcos definidores, sobretudo 
através da criação de manuais e obras referenciais, igualmente contextualizadas.

No século XVII, uma série de disputas entre ordens religiosas sobre a autentici-
dade de seus acervos documentais, produziu obras de grande importância, como De 
Re Diplomatica, do monge beneditino Jean Mabillon, publicado em 1681, na França, 
(Leal & Siqueira, 2011, p. 57) que deu origem à constituição da Diplomática, ciência 
que estuda as características extrínsecas do documento conferindo-lhe veracidade 
(Tognoli, 2014). Logo em seguida a Paleografia é formalmente criada, sistematizada 
no bojo da consolidação da Diplomática e criada para “auxiliá-la” (Santos, 2001, p. 55; 
Berwanger & Leal, 2015). Muitos entendem esse momento como a gênese da Arqui-
vologia enquanto área delimitada, sendo a Diplomática a “base formativa” da Arqui-
vologia (Iacovino, 2016, p. 267). Cabe ressaltar que o conhecimento e domínio da 
Diplomática e da Paleografia tornaram-se características inerentes à profissão de ar-
quivista durante o século XIX e parte do XX.

Com a Revolução Francesa de 1789 surge a ideia de um arquivo geral da nação, 
como elemento de identidade e unidade nacional, com a reunião da documentação 
oficial dispersa e organizada segundo critérios de proveniência e de respeito à ordem 
original, (que servirão de base para os princípios norteadores da Arquivologia clássi-
ca) promovendo certa liberdade para o cidadão na consulta de informações adminis-
trativas (Silva et al, 1999).

Contudo é a publicação de um manual técnico que pode ser percebida como 
marco fundador enquanto área delimitada. O Manual de Organização e Descrição 
dos Arquivos5, publicado pela Associação dos Arquivistas Holandeses em 1898, esta-
belece definições e formula princípios arquivísticos relativos à natureza e ao trata-
mento dos arquivos, estabelecendo também os princípios básicos da profissão de ar-
quivista (Cook, 2018, p. 23 e 25).

Pouco mais de duas décadas depois, o arquivista britânico Charles Hilary 
Jenkinson publica, em 1922, o Manual of Archive Administration, em que destaca a 
imparcialidade do trabalho do arquivista (que desempenharia o papel de guardião e 
não de avaliador), a inviolabilidade da evidência documental e do fato de deixar a 
cargo do produtor a eliminação de documentos. Para Cook (2018, p. 28) o autor esta-
va “simplesmente refletindo o positivismo empírico dominante”

Em 1956, o arquivista norte-americano Theodore Roosevelt Schellenberg publi-
cou o livro Modern Archives: principies and techniques, em que apresenta os con-
ceitos de valor primário (administrativo) e secundário (informativo diverso) dos 

5 Associação dos Arquivistas Holandeses. Manual de arranjo e descrição de arquivos. Rio de Janei-
ro: Arquivo Nacional, 1973.
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documentos, além de atribuir grande importância à sua seleção e avaliação, estabe-
lecendo o conceito de “ciclo de vida” dos documentos e acentuando as diferenças 
entre gestores de documentos e arquivistas, bem como entre arquivos correntes e 
permanentes (Cook, 2018, p. 35). 

Essas três obras foram determinantes para a definição do saber e do fazer arqui-
vístico, sendo resultantes do contexto histórico e das grandes mudanças sociais, po-
líticas, culturais e econômicas que o século XX passou. Cada uma delas não deixa de 
ser um reflexo da sociedade em que estavam inseridas. 

Nas últimas décadas do século passado, sobretudo nos anos 1990 com a consoli-
dação da tecnologia digital e da web, inúmeros questionamentos surgiram sobre a 
Arquivologia e por uma visão mais ampla e abrangente dos arquivos. Silva (2017, p. 
15) aponta que:

[...] pesquisadores acadêmicos, que já vinham criticando as bases tradicionais 
do conhecimento arquivístico, isto é, os conceitos de documento e de arquivo, 
os princípios de proveniência e ordem original e a custódia, passaram a pro-
por um novo paradigma para a Arquivologia, ou seja, uma nova fundamentação 
teórica e metodológica, que poderia ser fornecida pelo pensamento pós-
-moderno. 

Para os pensadores pós-modernos, as práticas arquivísticas e seus conceitos vi-
gentes estavam ultrapassados e não atendiam às necessidades sociais, aos novos e 
múltiplos usuários e demandas promovidas pelo avanço tecnológico. Esta corrente, 
associada ao pensamento pós-moderno, passa a ser designada como pós-custodial 
encarando a Arquivologia vigente como aquela criada para atender a burocracia es-
tatal e “comprometida com o poder do Estado” (Silva, 2017, p. 17), além de ser des-
provida de recursos e abordagens que uma nova dimensão informacional necessita.

Arquivistas e profissionais da área passam a cobrar novas abordagens que refli-
tam a sociedade e não apenas o Estado, produzindo o conceito de macroavaliação, 
em que o contexto social torna-se mais relevante para seleção do que será memorável 
no futuro (Cook, 2018). O conceito de governança torna-se mais difundido, os arqui-
vos pessoais passam a ter maior atenção da comunidade arquivística, questionamen-
tos sobre a proveniência, ordem original e avaliação ganham espaço, ao mesmo tem-
po em que uma nova corrente na Arquivologia, ligada à Diplomática e voltada aos 
documentos digitais, resgata conceitos de imparcialidade, autenticidade e proveniên-
cia dos documentos, fazendo um contraponto a Arquivologia pós-custodial, que por 
sua vez elenca a informação social como seu objeto, constituindo-se em uma corren-
te intitulada Arquivologia pós-moderna que tenta romper com paradigmas que julga 
ultrapassados, baseando-se na macroavaliação, na atenção dada aos contextos mais 
amplos de produção, na informação sistêmica, no foco ao usuário e numa participa-
ção mais ativa e decisiva do arquivista em relação à produção de memória.

A associação da Arquivologia com a Ciência da Informação se insere no rol das 
questões contemporâneas que são debatidas em diversos espaços e em múltiplas 
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abordagens pelos atores sociais do campo acadêmico e profissional. A Ciência da 
Informação, área constituída em virtude das necessidades informacionais oriundas 
do contexto histórico do século XX, possui uma natureza interdisciplinar de escopo 
amplo e abrangente. A relação da Arquivologia com a Ciência da Informação é per-
cebida por muitos como necessária, contudo, se tal ligação é vista por alguns como 
um caminho transdisciplinar lógico, por outros é tida como uma relação de depen-
dência ou de subordinação da primeira para com a segunda. 

A Ciência da Informação pode ser compreendida como uma ciência pós-moder-
na em suas acepções, embora tenha surgida envolta em determinações tecnológicas e 
interesses estratégicos (Araújo, 2014, p. 121). Alheia às fronteiras disciplinares e as 
questões inerentes a elas, aproxima-se da teoria da complexidade de Morin e das te-
orias sistêmicas inspiradas em Bertalanffy, bem como da visão holística de Capra 
(Francelin, 2004, p. 55).

Em sua ainda curta trajetória, a Ciência da Informação ganhou especificidades 
próprias em determinados países, acompanhando características e motivações locais, 
bem como sofrendo influências de áreas transversais, estabelecendo diálogos e pro-
movendo simbioses. Uma ciência que nasce dos anseios urgentes do século XX da 
compreensão, gerenciamento, controle, uso e disseminação da informação e que se 
consolida no novo século, adaptando-se, tornando-se transdisciplinar e atingindo 
novos contextos, formas e atores.

Os arquivos, enquanto instituições, estão inseridos em um amplo campo inter-
disciplinar de áreas como a História, a Administração, o Direito e a Sociologia, den-
tre outras. O diálogo destas áreas com a Arquivologia e a Ciência da Informação para 
uma compreensão mais ampla e plural dos papeis desempenhados pelo arquivo tor-
na-se fundamental para o entendimento de seus múltiplos usos e usuários.

A Comunidade de Países de Língua Portuguesa

A criação de uma comunidade de nações lusófonas começou ser delineada na 
década de 1980, quando foi sinalizada a necessidade de encontros periódicos entre 
representantes dos sete países que tinham a língua portuguesa como idioma oficial 
(Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e 
Príncipe). Durante a visita oficial do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, 
Jaime Gama, a Cabo verde, em 1983, foi proferida a intenção de se tornar consistente 
e descentralizado o diálogo entre os países lusófonos a partir de reuniões oficiais, 
criação de grupos de trabalho e no fortalecimento dos laços entre estes países.

Este cenário se insere no contexto posterior a descolonização, onde algumas ini-
ciativas foram realizadas no intuito de diminuir a animosidade das ex-colônias com 
Portugal e promover uma reaproximação com o país europeu (Lopes & Santos, 2006, 
p. 8)
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Em 1989, na cidade de São Luís do Maranhão, no Brasil, foi realizado o primeiro 
encontro de Chefes de Estado e de Governo dos países de língua portuguesa, sendo 
considerado o primeiro passo para a criação da CPLP. Este encontro resultou na cria-
ção do Instituto Internacional de Língua Portuguesa – IILP que tinha por objetivo a 
promoção e difusão do idioma.

Na década de 1990, inúmeros encontros impulsionaram a criação da CPLP: Em 
1994, os ministros dos Negócios Estrangeiros e de Relações Exteriores dos sete países, 
reunidos em Brasília, aprovaram a recomendação da realização de uma Cimeira de 
Chefes de Estado e de Governo objetivando a discussão e criação da CPLP. No ano 
seguinte, em 1995, os referidos ministros voltaram a se encontrar em Lisboa, reite-
rando os compromissos assumidos e validando os trabalhos empreendidos para a 
constituição da CPLP. Em 17 de julho de 1996, em Lisboa, realizou-se a Cimeira de 
Chefes de Estado e de Governo dos setes países lusófonos, que aprovaram e criaram 
a CPLP.

Lopes e Santos (2006, p. 8 e 9) consideram que na década de 1990 havia uma 
conjuntura favorável para a criação da CPLP, pois alguns blocos econômicos regio-
nais foram criados, a globalização econômica vinha se consolidando e os próprios 
países membros da Comunidade estavam em condições internas favoráveis. 

No ano de 2002, Timor-Leste, já independente, tornou-se o oitavo membro da 
Comunidade e em 2014, a Guiné Equatorial, que possui o Português como um de 
seus idiomas oficiais, foi aceito como integrante da Comunidade, fazendo com que a 
CPLP atingisse o número atual de nações.6

Para José Manuel Durão Barroso (Lopes & Santos, 2006, p. VIII), que foi Primei-
ro Ministro de Portugal (2002 a 2004) e Presidente da Comissão Europeia (2004 a 
2014), a CPLP já existia antes mesmo de ser institucionalizada em virtude da herança 
histórica e cultural advinda da partilha da língua portuguesa. 

Os nove países da CPLP estão situados em quatro continentes diferentes e cor-
respondem a mais de 7% do espaço terrestre do planeta7, com uma população de 
cerca de 280 milhões de habitantes. O português é o quinto idioma mais falado no 
mundo, o terceiro mais falado no hemisfério ocidental e o mais falado no hemisfério 
sul, sendo um dos idiomas oficiais da União Europeia e do Mercosul8. A seguir, os 
países que compõem a Comunidade de Países de Língua Portuguesa:

6 Comunidade de Países de Língua Portuguesa. (2018). Histórico. Consultado em 20 de maio de 
2018.

Disponível em: https://www.cplp.org/id-2752.aspx
7 Comunidade de Países de Língua Portuguesa (2018). Estados Membros. Consultado em 28 de 

fevereiro de 2018.
Disponível em: https://www.cplp.org/id-2597.aspx
8 Wikipedia. (2018) Língua Portuguesa. Consultado em 28 de fevereiro de 2018.
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
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Tabela 1 – Países da CPLP

País Capital Continente Independência Constituição 
vigente

Angola Luanda África 1975 1975
Brasil Brasília América 1822 1988

Cabo Verde Cidade da Praia África 1975 1992
Guiné-Bissau Bissau África 1974 1984

Guiné-Equatorial Malabo África 1968 2012
Moçambique Maputo África 1975 1990

Portugal Lisboa Europa 11399 1976
São Tomé e 

Príncipe São Tomé África 1975 2003

Timor-Leste Díli Ásia 1975/200210 2002

Fonte: Tabela elaborada com informações do sítio eletrônico da CPLP11

Pode-se verificar que todos os países possuem constituições novas, que não ultra-
passam cinco décadas de vigência, demonstrando uma adequação político-adminis-
trativa recente, oriundas de rupturas institucionais ou de redemocratização.

Os arquivos nacionais dos Estados membros da CPLP

Angola

Por ter sido a principal colônia portuguesa em África, Angola também foi a que 
produziu o maior número de documentos e acervos. No século XVIII foi realizado o 
primeiro inventário da documentação da província e em 1891 uma ordem de Portu-
gal fez com que boa parte desta documentação fosse recolhida à Torre do Tombo, em 
Lisboa. 

Em 1930, foi criado em Portugal o Arquivo Histórico Colonial, que anos mais tar-
de passou a se chamar Arquivo Histórico Ultramarino, responsável pela documentação 

9 Em 1139 o Reino de Portugal é estabelecido. Em 1143 sua independência foi reconhecida pelo 
Reino de Leão e em 1179 pela Igreja Católica.

10 Em 1975 foi declarada a independência de Portugal, mas o país foi invadido imediatamente pela 
Indonésia. Em 2002 foi a data de saída definitiva da Indonésia de Timor-Leste.

11 Comunidade de Países de Língua Portuguesa. (2018). Estados Membros. Consultado em 27 de 
fevereiro de 2018.

Disponível em: https://www.cplp.org/id-2597.aspx
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produzida pelas colônias portuguesas. Em 1933, uma publicação de nome Arquivos 
de Angola passou a inventariar a documentação que ia para Portugal e a que ficava na 
província, servindo como uma listagem da documentação produzida em Angola. 
Nessa época foi criado na província um arquivo histórico situado na Fortaleza de São 
Miguel.

Em 1938, foi criado o Museu de Angola, incorporando a biblioteca e o arquivo. 
Em 1966, contudo, o arquivo deixou de estar subordinado a essa instituição e foi 
transferido, tempos depois, para o edifício onde ficou instalado até 2020.

Regimentalmente, a partir do Acto Colonial de 1930, a documentação relativa às 
atividades administrativas das colônias, deveriam ser recolhidas ao Arquivo Históri-
co Colonial, contudo boa parte da documentação produzida entre os séculos XVIII e 
XX permaneceu em Angola, fazendo com que esse país possua a maior e mais diver-
sificada documentação colonial portuguesa em África.

Após o longo processo de independência, promovido por mais de uma década de 
guerra, o arquivo mudou de nome e passou a se chamara Centro Nacional de Docu-
mentação e Investigação Histórica – CNDIH, reunindo a documentação administra-
tiva que já havia sido recolhida, mas sem novas incorporações a partir de 1975, ano 
da independência. Nos anos 1980, o CNDIH teve seu nome alterado para Arquivo 
Histórico de Angola e em 2002 para Arquivo Histórico Nacional (Dulley & Aparício, 
2017).

Em 2009, o governo publicou um novo estatuto orgânico para a instituição, re-
batizando-o para Arquivo Nacional de Angola – ANA, que passou a ter como fun-
ções não só a preservação e o tratamento da documentação histórica, mas também da 
gestão documental da administração pública. Em 2020, o ANA passou a estar sedia-
do em um moderno edifício construído especificamente para abrigá-lo. 

Brasil

Dois anos após a independência do país, o Brasil teve sua primeira Constituição 
e nela, de forma indireta, é mencionado a criação do Arquivo Público do Império – 
API que, efetivamente, só aconteceu em 1838 com sede na então capital do país, Rio 
de Janeiro. Nos primeiros trinta anos de sua existência mudou diversas vezes de sede 
e teve sua estrutura definida em três grandes seções documentais: administrativa, 
legislativa e histórica. Em 1876, o API é reestruturado e inicia um inventário da do-
cumentação e em seguida começa a ter publicações próprias.

Com o advento da República em 1889, o API muda seu nome para Arquivo Pú-
blico Nacional. Nos anos seguintes faz exposições, tem sua estrutura regimental alte-
rada e muda de sede novamente, ocupando o antigo prédio do Museu Nacional. Em 
1911 seu nome é alterado para Arquivo Nacional.

Nas décadas de 1950 e 1960, um amplo diagnóstico é realizado no Arquivo Na-
cional – AN para que este possa se adaptar às novas necessidades da administração 
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federal, fazendo com que novos regimentos fossem aprovados e que a estrutura do 
AN modificada, inclusive com a criação do primeiro curso permanente de Arquivo-
logia do país, no sentido de formar profissionais capacitados para as novas demandas 
da instituição. Diversas publicações internacionais são traduzidas e publicadas e pro-
fissionais internacionalmente reconhecidos convidados para darem palestras e cursos 
na instituição.

Nos anos 1970, o Arquivo Nacional apoiou a criação da Associação dos Arqui-
vistas Brasileiros e promove uma reestruturação interna criando divisões de pesqui-
sa, de publicação, de cursos e no tocante à documentação, a divisão de pré-arquivo, 
de documentação escrita e audiovisual. É nesse período que é criada a coordenação 
regional do AN na capital do país, desde 1960, Brasília.

Entre as décadas de 1980 e 1990 é realizado um plano de modernização da insti-
tuição com inúmeros programas e projetos inovadores e a mudança para o conjunto 
de prédios da antiga sede da Casa da Moeda do Brasil no centro do Rio de Janeiro. 
Em 1991 é promulgada a Lei 8.159 que dispões sobre a política nacional de arquivos 
públicos e privados.

No ano 2000 o AN deixa de estar subordinado a Ministério da Justiça e passa 
para a Casa Civil da Presidência da República. Nesse novo século inicia diversos pro-
jetos, como os festivais de cinema de arquivo, novas linhas editoriais, reforma do 
edifício sede, parcerias institucionais, publicações de normas internacionais, adesão 
ao projeto InterPARES e a criação do Projeto Memórias Reveladas referente ao mape-
amento da documentação da ditadura militar brasileira (1964–1985).

Em 2011, o AN volta a ser subordinado ao Ministério da Justiça e um novo regi-
mento é aprovado. Atualmente, a instituição conta com cerca de 500 funcionários 
que trabalham na sede, no Rio de Janeiro, e na coordenação regional, em Brasília, 
contando com uma documentação estimada em cerca de 60 km de documentação 
textual, dois milhões de documentos iconográficos, 50 mil mapas e plantas, 15 mil 
documentos sonoros e 60 mil latas de filmes.12 

Cabo Verde

Em dezembro de 1988, foi criado em Cabo Verde o Arquivo Histórico Nacional, 
ligado ao Ministério da Cultura e com o objetivo de conservar, organizar, preservar 
e divulgar o patrimônio arquivístico do país. Em 2012, após uma reforma adminis-
trativa, a instituição passou a ser chamada de Arquivo Nacional de Cabo Verde, res-
ponsável não só pelo tratamento e conservação do arquivo permanente, mas também 
por ações de capacitação e formação profissional e de gestão documental da adminis-
tração caboverdiana. 

12 Arquivo Nacional. Institucional. Disponível em: https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/aces-
so-a-informacao/institucional. Data de acesso: 25 de novembro de 2020.
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O ANCV possui cerca de seis mil metros lineares de documentos em sua sede, 
situada na capital do país, Praia. Atualmente vem modernizando suas instalações e 
serviços com processos de digitalização e aprimoramento de suas bases de dados, 
além de publicar periodicamente instrumentos de pesquisa seguindo as normas in-
ternacionais recomendadas pelo Conselho Internacional de Arquivos. Vem estabele-
cendo parcerias com outras instituições pelo mundo, sobretudo com os arquivos e 
bibliotecas portuguesas e espanholas com o objetivo de mapear a documentação do 
país que foi levada para fora no período colonial. Tem por objetivos futuros a criação 
de um arquivo audiovisual e de uma rede nacional de arquivos.13

Guiné-Equatorial

Em Guiné-Equatorial é a Biblioteca Nacional que desempenha regimentalmente 
as atribuições arquivísticas do país. É de importante lembrança o fato de que a Guiné 
Equatorial não ter sido colonizada por Portugal, portanto sem a tradição administra-
tiva cartorial portuguesa, da mesma forma que é de relevante destaque o fato de a 
nação equato-guineense ser considerado um país de frágil democracia.

Guiné-Bissau

Em Guiné-Bissau não há um arquivo nacional propriamente dito e sim um con-
junto de acervos documentais tanto da época colonial como pós-colonial, denomina-
dos Arquivos Históricos, que são custodiados pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas – INEP, fundado em 1984 e que tem por objetivos a gerência do acervo 
arquivístico e bibliográfico do país e o fomento e divulgação de pesquisas acadêmicas 
e científicas. Contudo, em virtude de aspectos políticos, administrativos e econômi-
cos o INEP não vem conseguindo realizar suas atividades de forma satisfatória.

Moçambique

Moçambique teve seu arquivo criado em 1934, ainda na condição de colônia de 
Portugal. O Arquivo Histórico tinha por objetivo a reunião de conjuntos documen-
tais dispersos e a organização de uma coleção bibliográfica sobre Moçambique, es-
tando ligado à biblioteca da Repartição Técnica de Estatística. Em 1939 teve seu nome 
alterado para Arquivo do Governo da Colônia, em 1957 foi transferido para os Servi-
ços de Instrução e no ano posterior denominado Arquivo Geral e Depósito Legal da 
Província.

Logo após a independência, em 1975, tornou-se Arquivo Histórico de Moçambi-
que – AHM e passou a estar ligado à Universidade Eduardo Mondlane, definindo 

13 Arquivo Nacional de Cabo Verde. Institucional. Disponível em: https://www.arquivonacional.
cv/# Data de acesso: 25 de novembro de 2020.
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como prioridade a criação de infraestruturas e o recolhimento em todo o país da 
documentação colonial até a data da independência. 

Em 1992, foi criado o Sistema Nacional de Arquivos, sendo o AHM seu órgão 
central. Em 2007. o referido sistema é modificado para Sistema Nacional de Arquivos 
de Estado, passando o Ministério da Função Pública à sua coordenação.

O Arquivo Histórico de Moçambique passou a ter por finalidade a orientação 
técnica normativa de gestão arquivística e a preservação da memória nacional, pres-
tando serviços de investigação histórica e arquivística, avaliação e seleção de docu-
mentos, formação técnica, digitalização e microfilmagem, atendimento ao público, 
editoração, promoção de ventos e reprografia.14

Portugal

Portugal possui uma das mais antigas instituições arquivísticas do mundo, re-
montando a Idade Média. O Arquivo Real, conhecido como Torre do Tombo, funcio-
nava em uma das torres do castelo de Lisboa, tendo sua mais antiga certidão emitida 
conhecida datada de 1378. Era o arquivo do Rei e da administração do reino, incluin-
do as possessões ultramarinas. Também era responsável pela emissão de certidões 
para particulares e instituições o que proporcionou à Torre do Tombo relevância 
perante o Rei, fazendo com que o número de funcionários aumentasse de tempos em 
tempos. No século XVIII foram produzidos inúmeros instrumentos de pesquisas 
para atender à crescente demanda. 

Em novembro de 1755, acontece o famoso terremoto de Lisboa, seguido por um 
maremoto e incêndios generalizados, que destruiu grande parte da cidade, incluindo 
a torre onde abrigava o Arquivo Real. A documentação que se salvou, foi recolhida e 
guardada provisoriamente e depois transferida ao edifício do Mosteiro de São Bento 
da Saúde, onde procedeu-se o demorado trabalho de organização do acervo. Duran-
te o século XIX, a Torre do Tombo (mesmo não funcionando mais numa torre o 
nome permaneceu) passou a ministrar aulas de Diplomática e Paleografia. 

Até 1823 esteve vinculado administrativamente ao Conselho da Fazenda e após 
essa data à Direção Geral da Instrução Pública do Ministério do Reino já sob domi-
nação oficial de Arquivo Nacional, mas também chamado de Real Arquivo da Torre 
do Tombo, e com funções ampliadas, sobretudo no recolhimento e incorporações de 
grandes conjuntos documentais, organizando e conservando-os. Em 1861, transferiu-
-se para a ala direita do Mosteiro, de maior espaço e que se encontrava em melhores 
condições, crescendo em tamanho e importância. 

14 Universidade Eduardo Mondlane. Arquivo Histórico de Moçambique. Disponível em: https://
www.uem.mz/index.php/sobre-a-uem/unidades-organicas/especiais/arquivo-historico-de-mocambi-
que. Data de acesso: 28 de novembro de 2020.
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Em 1931 passou a ser designado Arquivo Geral e estar sob custódia do Ministé-
rio da Educação. Em 1985 sua subordinação foi transferida para o Ministério da Cul-
tura já com o nome de Arquivo Nacional. Devido a necessidade de criação de uma 
política nacional de arquivos foi criado o Instituto Português de Arquivos em 1988, 
sendo que quatro anos depois este instituto se fundiu com o Arquivo Nacional, resul-
tando no Arquivos Nacionais/Torre do Tombo. Em 1990, foi transferido para um 
moderno edifício construído especificamente para abrigá-lo. Em uma lei orgânica de 
2007, passou a ser designado como Arquivo Nacional da Torre do Tombo, constituin-
do-se como arquivo de âmbito nacional na dependência da Direção Geral de Arqui-
vos, que em 2012 passa a ser Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliotecas.15

São Tomé e Príncipe

O Arquivo Histórico de São Tomé e Príncipe – AHSTP foi criado em 1969, antes, 
portanto, da independência do país, sendo uma das três províncias, além de Angola 
e Moçambique, onde isso aconteceu. Isso se deve ao fato da documentação local, tida 
como histórica, ter sido identificada como estando em risco de conservação. Ao ser 
criado, o AHSTP tinha por incumbência catalogar toda a documentação e produzir 
inventários, além de receber eventuais doações de acervos privados avaliados como 
históricos. Houve também a preocupação na criação de um futuro setor de microfil-
magem para que se pudesse reproduzir documentos referentes ao arquipélago que se 
encontrassem em outros países. O AHSTP foi instalado em um prédio público já 
existente e que não dispunha de boas condições estruturais e de preservação, sobre-
tudo por estar perto do mar. 

Após a independência do país, em 1975, muitos órgãos foram extintos e a docu-
mentação recolhida ao AHSTP, fazendo com que seus depósitos ficassem lotados. No 
início dos anos 2000, profissionais do Arquivo Nacional da Torre do Tombo estive-
ram no país para ministrar cursos e fazer diagnósticos no AHSTP. 

Em 2011, foi assinado o Protocolo de Cooperação entre o AHSTP e a Fundação 
Mário Soares – FMS, de Portugal, no âmbito de atuação do projeto Casa Comum, 
portal criado instituição portuguesa no intuito de divulgar e disponibilizar acervos 
arquivísticos de países e organizações da CPLP16. Neste acordo, estava previsto trei-
namentos de pessoal, visitas técnicas, digitalização de documentos e a disponibiliza-
ção da base de dados do portal. Atualmente, o AHSTP está vinculado ao Ministério 
da Educação, Cultura e Formação, sendo compreendido como um “órgão nacional 
vocacionado para a identificação, tratamento e divulgação do numeroso acervo 

15 Arquivo Nacional Torre do Tombo. Identificação Institucional. (2017). Disponível em: http://
antt.dglab.gov.pt/inicio/identificacao-institucional/6-2/ 

Data de acesso: 17 de julho de 2020.
16 Casa Comum. Projetos. Data de Acesso: 29 de outubro de 2020. Disponível em: http://casaco-

mum.org/cc/projeto 



49Os arquivos nacionais da comunidade de países de língua portuguesa

documental reconhecido como valioso património histórico para esta e para as ge-
rações vindouras”.17

Timor Leste

Timor Leste teve sua primeira instituição de caráter arquivístico em 1999, duran-
te o processo de independência do país coordenado pela Organização das Nações 
Unidas. Nesse período foi criado o National Records and Archives Services Seccion, 
formado por uma equipe internacional de especialistas como o apoio do Arquivo 
Histórico Ultramarino, de Portugal, que cedeu cópias de documentos referentes a 
Timor Leste e capacitou de técnicos locais. No mesmo ano, foi solicitado ao Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo auxílio nas ações de processamento técnico e preserva-
ção dos documentos timorenses. 

Depois de séculos de colonização portuguesa, findada em 1975, e de uma violen-
ta ocupação indonésia que se estendeu desde a saída de Portugal até a chegada da 
ONU, o papel da memória foi tido como fundamental no estabelecimento de uma 
identidade própria do país finalmente livre, após o referendo de 1999. Esse serviço de 
arquivo criado pela ONU foi incorporado pelo Ministério da Administração recém 
constituído após a promulgação da constituição de 2002. No ano seguinte, devido a 
reestruturações administrativas, é criado o Ministério da Administração Estatal, cujo 
um de seus objetivos é a criação do “arquivo histórico do país”. O Arquivo Nacional 
de Timor Leste é criado em seguida e contou com a colaboração de diversos países, 
como Portugal e Brasil, na capacitação de seus profissionais. A UNESCO também 
colaborou na formação da instituição. Muitos documentos de Timor Leste ainda se 
encontram na Indonésia e em Portugal.

Conclusão

Os países de matriz lusófona, embora compartilhem a mesma língua e parte de 
uma história comum, possuem profundas diferenças entre si, que vão desde o tama-
nho territorial à força econômica, do tamanho de sua população aos aspectos geográ-
ficos, dos índices de desenvolvimento aos níveis de democracia.

Os arquivos nacionais são espelhos dessas nações, pois acompanham sua histó-
ria, seus interesses e necessidades no campo da cultura e da memória e dos aspectos 
administrativos e jurídicos de suas sociedades.

A ideia da Comunidade de Países de Língua Portuguesa de promover encontros, 
fóruns e debates acerca do papel de seus arquivos nacionais na formulação de políticas 

17 Casa Comum. Parcerias>Arquivo Histórico de São Tomé e Príncipe. 2020. Consultado em 14 de 
julho de 2020. Disponível em: http://casacomum.org/cc/parceiros?inst=11 
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públicas arquivísticas que viessem a fomentar a memória, a cidadania, a cultura e a 
gestão documental de seus países, aliada ao desejo de futuramente construir um ar-
quivo comum do patrimônio arquivístico comum desses países é de importante rele-
vância para toda comunidade lusófona ligada aos arquivos.

Todavia, há de se ter a preocupação que tais projetos necessitam de apoio gover-
namental, financiamento, capacitação, aquisição de equipamentos e, sobretudo, von-
tade política. A criação do Arquivo Comum da CPLP necessita de um amplo diag-
nóstico não só de seus arquivos nacionais, mas de outras instituições em seus países 
e fora deles, levando-se em conta à diáspora lusófona e territórios como Macau, Goa 
e Galiza. Não é e não será fácil tal empreendimento, embora seja necessário para a 
real compreensão da lusofonia em seu mais amplo significado,
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THE NATIONAL ARCHIVES OF THE COMMUNITY  
OF PORTUGUESE LANGUAGE COUNTRIES

Abstract: This article presents the set of national archives of the member states of the 
Community of Portuguese Language Countries – CPLP, highlighting the idea of creating a 
common archive that contains the common archival heritage of these institutions that share 
part of their history of Portuguese colonization, as well as the same official language. It aims 
to establish a prior diagnosis of the referred national archives, based on their histories and 
regimental evolutions, primarily analyzing the history of archives as institutions and archi-
val science as a field that studies them.

Keywords: national archives, archival science, Lusophones, Community of Portuguese 
Language Countries, common archives
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LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA GOBERNANZA 
INTELIGENTE 

Resumen: El presente trabajo se propone vincular la gestión documental con la gober-
nanza inteligente desde el momento que la información que los documentos contienen, es 
fundamental para la toma de decisiones corporativa. La información que requiere la gober-
nanza inteligente se encuentra en los archivos públicos, de manera que la atención de estos 
y la implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, surge 
como un apoyo valioso en la concreción de esta nueva forma de gobernanza. La autora sos-
tiene que la gobernanza inteligente necesita información para que los actores, a través de las 
tecnologías de la información, accedan de manera inmediata con el fin de que los gobiernos 
cumplan con la regulación y los compromisos adquiridos en torno a la transparencia, la 
rendición de cuentas, el gobierno abierto, los datos abiertos y el big data. La información 
para la toma de decisiones corporativa y para que administración pública, principal genera-
dora de la información debe estar disponible permanentemente para que los ciudadanos 
puedan interactuar con el Estado. También hace referencia a la gestión documental durante 
la pandemia por el Covid-19 y el teletrabajo en un escenario en el que no existen sistemas de 
gestión de documentos electrónicos de archivos implementados, manifestando que se en-
cuentra en riesgo la autenticidad y conservación de los documentos electrónicos de origen, 
lo que podría incidir más adelante en la viabilidad de la gobernanza inteligente por el riesgo 
de no contar con información confiable.

Palabras clave: gobernanza inteligente, transformación digital, gestión documental, 
administración pública, acceso a la información, tecnologías de la información
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УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТИМА  
И ИНТЕЛИГЕНТНО ВОЂЕЊЕ

Сажетак: Циљ овог рада је да управљање документима доведе у везу са са памет-
ним управљањем од тренутка када информације које документи садрже задобију 
кључну важност за доношење корпоративних одлука. Информације које захтевају 
паметно управљање налазе се у јавним архивама, тако да примена система електрон-
ског управљања документима постаје драгоцена подршка у остваривању новог обли-
ка управљања. Ауторка сматра да су за паметно управљање потребне адекватне ин-
формације како би актери путем информационих технологија имали непосредан 
приступ, а владе на тај начин могле да се придржавају прописа и преузетих обавеза у 
погледу транспарентности, одговорности, доктрине отворене владе, отворених пода-
така и комплексних сетова података (big data). Информације од значаја за доношење 
корпоративних одлука и за јавну управу морају да биду стално доступне како би гра-
ђани могли да остварују комуникацију са државом. Ово се такође односи и на упра-
вљање документима у условима пандемије Ковида-19 и рада на даљину у сценарију у 
којем нису имплементирани системи за управљање електронским документима дато-
тека.

Кључне речи: паметно управљање, дигитална трансформација, управљање доку-
ментима, јавна управа, приступ информацијама, информационе технологије

1. Introducción

Estamos inmersos en la transformación digital (TD) y cada país la asume no 
con pocas dificultades debido a que la administración pública donde se focaliza, 
por lo general, atraviesa problemas de toda índole como bajos presupuestos para su 
implementación – desde siempre, por lo menos en el Perú la gestión pública se 
mantiene en austeridad presupuestal permanentemente – falta de personal debida-
mente capacitado, estructuras orgánicas que no ayudan a la fluidez de la gestión 
administrativa, trámites engorrosos con multiplicidad de producción de documen-
tos que se van acumulando en los archivos en papel y medio electrónico; además de 
carencia de políticas que permitan un desarrollo sostenido de la función pública. 
Toda esta situación influye negativamente en la relación Estado-ciudadano que es 
donde se requiere de los medios más idóneos y eficientes para lograr su inclusión en 
la Transformación Digital (TD). 

Las organizaciones públicas ven con gran entusiasmo la disrupción tecnológica y 
tratan de insertarse en ella con prontitud, en tanto los beneficios de su aplicación son 
indiscutibles, pero a la vez les ocasiona grandes preocupaciones cuando constatan que 
les demandará ingentes presupuestos, tanto para su implementación como para su 
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mantenimiento y actualización permanente. Esto último debido a los cambios velo-
ces con los cuales se presenta la TD demandando actualizaciones continuas y asimis-
mo un presupuesto adicional para su atención. En ese contexto, es necesario pregun-
tarnos si contamos con las condiciones necesarias para emprender la TD en toda su 
dimensión, si tenemos las suficientes herramientas para integrarnos a ella con el fin de 
abordarla y lograr una administración pública moderna dentro de un gobierno que se 
preocupa sobre la mejor manera de llegar a los ciudadanos para interactuar con ellos 
y tomar las decisiones que se requieren para la convivencia social, el desarrollo econó-
mico del país, el acceso a la educación y la cultura, así como para facilitarles los servi-
cios básicos que la población demanda. 

En lo que corresponde al funcionamiento de la administración pública y concre-
tamente al Poder Ejecutivo, estamos transitando progresivamente de la Gobernanza 
Digital, con el uso de la TIC simplificando los servicios mediante trámites agiles para 
llegar con prontitud a los ciudadanos, a la Gobernanza Inteligente (GI), con actores 
que se comunican sobre la base de información confiable por medios digitales, pro-
veniente de los documentos de los archivos y los datos que se generan de acuerdo con 
el desarrollo de las actividades gubernamentales. La demanda ciudadana para que 
estos se encuentren disponibles y accesibles para que la información pueda ser utili-
zada y reutilizada, en un mundo donde cada vez se exige una gestión de los gobiernos 
más transparente, es un derecho de los ciudadanos que todo Estado democrático 
debe atender. 

En el presente trabajo sostenemos que la GI, como otras actividades de la gestión 
pública en estos momentos, se incluye en el proceso de TD, tal y como se manifiesta 
en otros órdenes del desarrollo económico, social, cultural o político; pero con mayor 
responsabilidad por parte de los gobiernos con el fin de llegar con prontitud y de 
manera eficaz a los ciudadanos. 

Trataremos de desarrollar la vinculación entre la GI y la gestión documental 
destacando la información contenida en los documentos de archivo como apoyo para 
su utilización por los actores comprometidos en la GI, a través de las tecnologías de 
la información y comunicaciones (TIC), en un contexto de acceso a la información y 
su estrecha conexión con la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno abier-
to (GA), los datos abiertos (DA) y el big data, con el fin de optimizar el servicio de 
información, hacia los ciudadanos y al Estado mismo como actores de la GI. Se debe 
tener en cuenta que la información que se necesita para la toma de decisiones debe 
ser oportuna y utilizable de manera interactiva entre la administración pública, prin-
cipal generadora de la información, y los ciudadanos.

Por lo tanto, en esta oportunidad, una vez más nos centraremos en los archivos 
públicos, tanto por su importancia en una sociedad que demanda información, se 
informatiza y se comunica permanentemente como para cubrir la necesidad de utili-
zar los documentos de archivo para cumplir con sus derechos y obligaciones. 
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2. Gobernanza inteligente

De la larga etapa de un modelo weberiano jerarquizado de la administración 
pública pasamos a una nueva administración pública donde no se puede afirmar que 
se actúa bajo un modelo determinado, sino de varios sucesivos o paralelos, como el 
que corresponde a la delegación de la toma de decisiones, el que favorece el desem-
peño, el de orientación al mercado y el que pone como centro al ciudadano. Más 
adelante llegamos a la nueva administración y la Gobernanza Digital con la aplica-
ción de las TIC, ahora nos encontramos en la GI basada en el derecho de acceso a la 
información y la transparencia, la rendición de cuentas, el GA, los DA y el big data 
que contribuyen facilitando la información que los actores requieren en tiempo real.

Desde más de una década los gobiernos asumieron la modernización del estado 
como una política pública con enfoque en el ciudadano que más allá de su derecho 
a la información, busca su participación en el debate y la toma de decisiones dentro 
del concepto de gobernanza con un conjunto de actores que interactúan en torno a 
políticas públicas basadas en principios y valores. En ese escenario el acceso inme-
diato a la información se convierte en una herramienta fundamental de apoyo. 

Mientras la modernización del Estado a la que apuntan los gobiernos en estos 
momentos, estableciendo políticas públicas para alcanzar las metas y objetivos en 
determinados plazos se viene desarrollando e implementado, surge como un para-
digma en la gestión pública la GI o smart governance sobre la base de principios y 
creación de valor público en colaboración con los ciudadanos. Es una manera de 
participación de varios actores que concurren de manera colaborativa fuera de la 
localización de las dependencias públicas e interactúan con ellas, con el fin de obte-
ner resultados de amplios grupos colaborativos en un espacio en el que el acceso a la 
información, la transparencia de la función pública, la rendición de cuentas, el GA, 
los DA y el big data, convergen junto a esa modernización en la que se privilegia la 
aplicación de las tecnologías de la información con la filosofía abierta derivada de la 
Web 2.0 y la ética hacker colaborativa basada en valores que propone velar por la 
interoperabilidad a través de protocolos y estándares abiertos (Candon Mena, 2018: 
250). Incide también, entre otros temas, en la lucha contra la corrupción y libre ac-
ceso a la información, que a la vez permite el avance en las transacciones gobier-
no-ciudadano aplicando la firma digital o identificación biométrica para lograr tra-
zabilidad en la gestión y servicios públicos. Según J. Criado (2016: 257): 

En todo caso, se trata de una nueva manera de entender la gestión pública 
desde una perspectiva pluralista, que admite la no existencia de soluciones 
unívocas paralos problemas públicos. Al mismo tiempo, se pone en lugar 
predominante el papel de la apertura de datos públicos, las nuevas tecnologías 
sociales y la escucha inteligente de lo que sucede en el entorno, permitiendo a 
las administraciones públicas pensar en nuevas estrategias para gestionar los 
procesos internos de trabajo y la relación con la ciudadanía.
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Esa nueva forma de entender la gestión pública surgida en la gobernanza con la 
colaboración de otros actores diferentes a la administración pública, en la que la so-
ciedad civil y la ciudadanía, de manera pluralista, asumen la toma de decisiones, se 
efectiviza en la gestión de los procesos internos de cada una de las actividades que se 
realizan de acuerdo con las funciones de los diferentes organismos públicos para el 
servicio de la ciudadanía. Los documentos que en conjunto forman los fondos docu-
mentales de los organismos que componen la administración pública, son los testi-
monios de esos procesos internos de acuerdo con las funciones realizadas por la ad-
ministración pública y son los elementos fundamentales para la toma de decisiones 
en la gobernanza, de allí a la GI los pasos a seguir son la incursión en la TD con toda 
su complejidad tecnológica y disruptiva para procesar, conservar y poner los docu-
mentos a disposición de los actores de la GI. 

Por lo general, los gobiernos se olvidan que para el derecho de acceso a la infor-
mación, útil, tanto para el Estado como para los ciudadanos, los archivos de cada una 
de las organizaciones que conforman la administración pública son esenciales. Cada 
actuación administrativa genera documentos, estos son pruebas de la gestión realiza-
da y sustento para la determinación de responsabilidades y rendición de cuentas; 
pero a la vez, serán los antecedentes de la toma de decisiones que permitirá su evalua-
ción y retroalimentación, de ser necesaria, con el fin de mejorar las siguientes medi-
das a tomar en procura de optimizar el servicio público atendiendo las necesidades 
de la población en todos los sectores de actuación del Estado. 

Los archivos públicos a diferencia de los archivos privados, ocupan muchas pá-
ginas de la doctrina archivística, posiblemente porque desde sus orígenes la cosa pú-
blica testimoniada en documentos, hizo que los documentos de archivo se conserven 
bajo criterios específicos que con el tiempo se fueron tecnificando surgiendo la teoría 
y práctica archivística, por lo que la doctrina recoge trabajos de los archiveros desde 
mucho atrás en el tiempo, en consecuencia, la preocupación por el tratamiento de los 
documentos públicos y la administración de los archivos públicos, cuenta con una 
producción bibliográfica mucho más amplia en comparación con la dirigida a los 
archivos privados. 

La administración pública a la que la ciudadanía observa permanentemente en la 
medida que le exige mejores servicios, que en estos momentos progresivamente se 
proveen por medios digitales, hace que las formas tradicionales de atender los reque-
rimientos de los ciudadanos respecto de la información que necesitan para diversos 
usos, frente a la misma administración, para actividades particulares o para actuar 
en la vía jurisdiccional, se provean con el apoyo de las tecnologías de la información. 
Se trata de un uso cada vez más intenso de estas tecnologías que a la vez demanda 
una rápida innovación de la administración pública, con tendencia hacia la GI como 
un nuevo paradigma aún en construcción para su posterior consolidación, que per-
mita una participación más fluida de los ciudadanos en su interactuación con el Es-
tado.
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No obstante, notamos que la denominada TD en la administración pública, don-
de la GI es una de sus dimensiones, pese al gran impulso que le aplican los gobiernos 
actualmente, por lo menos para América Latina, no se afianza como para lograr su 
concreción en el corto ni mediano plazos debido a una serie de razones, entre las que 
la falta de presupuestos, quizás es la más difícil de superar. Habrá que trabajar muy 
fuerte para situarnos en un lugar expectante digitalmente, que, posiblemente, llegará 
primero a algunos países de la región que a otros los cuales deberán enfrentar mu-
chas más dificultades económicas, culturales, sociales y políticas, para formar parte 
de un mundo digital sostenido, por lo tanto, su inserción será mucho más lenta hasta 
lograr resultados satisfactorios (BID-CAF, 2017: 90),2 aun cuando es una necesidad 
derivada del imperativo tecnológico que actualmente nos aborda y en ocasiones nos 
desborda por la rapidez con que cambia.

3. Una gestión pública compartida en un escenario de datos abiertos

El gobierno abierto (GA) liderado por Open Government Partnertship cuenta a la 
fecha con 75 países miembros, 16 de los cuales son de Latinoamérica y el Caribe los 
que año a año presentan sus Planes de Acción, pero poco se ha considerado en ellos 
la atención de los procesos en los que se producen los documentos de archivo o a la 
gestión documental propiamente; a los que actualmente se suman los datos, siendo 
que estos mayormente tienen su origen en los primeros. Al respecto Joan Soler Jimé-
nez comenta que luego que se definieron los pilares del GA, la transparencia, la cola-
boración y la publicación del Memoranda de Barack Obama del 2011 se añadió el 
cuarto pilar que fue la gestión documental, pero particularmente en España no ha 
sido interiorizado por el GA teniendo en cuenta que es de destacarse la gestión de la 
información en sistemas de gestión documental, se entiende, para ponerla al servicio 
del ciudadano (Soler-Jiménez 2018: 247). 

Lo mismo ha ocurrido en otros países, por lo menos en América Latina se apre-
cia falta de inserción de los archivos en las políticas públicas y particularmente de la 
gestión documental. Existen pocos casos de países que aprobaron modelos para sis-
temas de gestión de documentos electrónicos de archivo (SGDEA) para su aplicación 
a nivel nacional. Tenemos los casos de Argentina (INFOLEG, 2016) y Perú (PCM-
2017) pero que no cumplen a cabalidad con los propósitos de un SGDEA. En los dos 
países los archivos generales de la nación no tuvieron mayor injerencia en la elabora-
ción de los requisitos que los sistemas deben cumplir desde el ámbito archivístico, por lo 

2 De acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, en un análisis comparado del 
pilar de infraestructura de servicios digitales en América Latina y el Caribe el índice que presenta la 
infraestructura es de 34.48%. Ha crecido a una tasa anual de 8.78% desde el 2004, sin embargo, Amé-
rica Latina todavía se encuentra rezagada con respecto a las regiones desarrolladas.
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tanto, la normativa emitida en ambos, carecen los requisitos funcionales archivísticos 
para responder a la producción y tratamiento de los documentos electrónicos duran-
te todo su ciclo vital. Los sistemas aludidos comprenden elementos tecnológicos solo 
para la etapa del trámite de documentos o expediente. 

La vinculación de la gestión documental con la actividad gubernamental es in-
discutible desde el momento que la gestión se testimonia sobre la base de los docu-
mentos que finalmente forman los archivos en toda organización. Por lo tanto, la 
implementación de un SGDEA en cada una de las dependencias públicas constituye 
una necesidad impostergable. Sobre la gestión documental Joan Soler (2018, 263) se-
ñala: 

La teoría archivística se está decantando hacia la superación del concepto 
de gestión documental. La nueva propuesta es la de gobernanza de la 
información, mucho más actual, sin el concepto de “documento” que parece 
ser una rémora, e incluye sin tapujos la idea de gobierno. 

Luego afirma que los archivos y la gestión documental edifican un sistema de 
gobernanza apartándose de la idea de identidad, cultura y permite la ubicación en las 
políticas que toda organización desarrolla de acuerdo con su liderazgo (2018, 263). A 
mi modo de ver estamos ante dos áreas distintas pero que convergen de manera si-
multánea, de un lado la gestión pública donde se desenvuelve la gobernanza y sus 
actores, y del otro la Archivística con la gestión documental y los documentos gene-
rados como un componente al servicio de la gobernanza. El documento de archivo, 
los datos estructurados y no estructurados, todos en conjunto, brindan información, 
pero cada uno desde su área de producción y actuación en un mundo de información 
donde tomamos lo que necesitamos para atender diversas necesidades en la toma de 
decisiones y para ejercer derechos y obligaciones. A mayor abundamiento, podemos 
afirmar que en lo que respecta a los archivos como identidad y cultura, refiriéndonos 
esencialmente al ámbito histórico de ellos, podemos afirmar que hace varias décadas 
la atención a los documentos de hoy despertó el interés de los archiveros sin desaten-
der lo histórico. Los archivos de las primeras etapas del ciclo vital (gestión y adminis-
trativa) son asumidos por los archiveros con especial atención desde el ámbito profe-
sional, con énfasis en su vinculación con los nuevos conceptos de GA, DA, transpa-
rencia, rendición de cuentas, etc. Que posiblemente se requiera poner más énfasis en 
los documentos de la gestión pública, es totalmente acertado; que las políticas guber-
namentales no lo entienden, así es; pero, hacia eso hay que apuntar y los archiveros 
tienen ese reto, el de ir posicionando los archivos y sus documentos como elementos 
centrales de la política gubernamental, siempre que se actúe en la línea de innovación 
adoptando las nuevas formas de procesar, conservar y servir los documentos con los 
medios tecnológicos que día a día se renuevan en una carrera, que si nos detenemos 
a pensar si asumimos el reto o no, con toda seguridad, para decirlo de una manera, 
se nos pasará el tren sin que luego lo podamos alcanzar. En consecuencia, la GI se 
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apoya en la gestión documental para poder tener el insumo que necesita para la toma 
de decisiones compartida y comunitaria con el fin de aportar en la construcción de 
las políticas que la sociedad donde se desenvuelve necesita.

3.1. La producción de información en la administración pública, los documentos 
de archivo y los datos

La administración pública desarrolla una serie de funciones de acuerdo con las 
competencias y actividades que cada organismo asume como atribución según la ley, 
en ese contexto produce información en ingentes cantidades de documentos que se 
van conservando en los archivos tradicionales o en medio electrónicos. Estos últimos 
son los que nos interesan para efectos del presente trabajo. Cada servicio público que 
brinda la administración pública por lo general se verifica en un documento, actual-
mente en muchos casos digital para la interacción con los ciudadanos según sus inte-
reses de información.

Con los nuevos conceptos de las dos últimas décadas sobre transparencia (unas 
de las primeras leyes en América Latina se emitieron a comienzos del siglo XXI, en 
México (con varias modificaciones posteriores) (INEA, 2012), Ecuador (Observatorio 
del Principio 10) y Perú (Gob. del Perú) la rendición de cuentas, el GA, los DA y el big 
data, se le confirió mayor atención a los documentos de archivo y los datos cuyo uso 
y difusión se ha visto favorecido con la aplicación de las TIC y el ciudadano día a día 
va tomando conocimiento exacto de los derechos que le asiste respecto del acceso a la 
información y su derecho al control social mediante el uso de esa información o para 
la rendición de cuentas que los funcionarios públicos están obligados a brindar, antes 
que al Estado mismo y a sus autoridades, a la sociedad en la que se desenvuelven. 

De todos los nuevos conceptos derivados del acceso a la información, el big data 
es el que actualmente se viene estudiando profusamente para aprovechar sus bonda-
des en la administración pública con el objeto de incrementar la transparencia, des-
cubrir las necesidades de la administración pública sobre información, hacer un ser-
vicio personalizado, tomar decisiones de manera automatizada, e implementar inno-
vaciones en la administración pública (Cerrillo, Martínez, 1, 2017). El mismo autor 
(2, 2017) señala: 

El big data permite llevar a cabo análisis predictivos que persiguen conocer 
los patrones derivados de los datos existentes, descubrir relaciones entre ellos 
que no son identificables de manera automatizada o extrapolar los datos al 
futuro. El big data es el fundamento de la política basada en la evidencia. 

Se trata de innovaciones o nuevas formas de servir, utilizar y compartir la infor-
mación desde la administración del Estado que los funcionarios públicos, y en parti-
cular los archiveros van asimilando, como comenta J. Ignacio Criado (I, 2016–248): 
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En concreto, conceptos como innovación abierta, apertura de datos, 
gamificación, redes sociales digitales o crowdsourcing se van integrando 
en el vocabulario de los especialistas en la gestión pública, por lo que es 
imprescindible su entendimiento, también para contribuir a desplegar todo 
su potencial de mejora en las organizaciones del sector. 

La disrupción tecnológica e innovación llegó a los archivos, no podía ser de otra 
manera. Como señala Criado, los funcionarios públicos van asimilando los nuevos 
términos derivados de la aplicación de las tecnologías de la información, entre ellos 
los archiveros, no solo los de la administración pública, se han visto también en la 
necesidad de asumir e integrar la terminología propia de la informática a la Archivís-
tica para entender su aplicación en los archivos, familiarizándose con los términos 
que se van sumando a la terminología archivística.

En lo que respecta a la información y los sistemas de información en la adminis-
tración pública María Arango, parafraseando a Gil García, quien se refiere a la inte-
gración de la información interorganizacional gubernamental, apunta: 

Para este autor, el resultado de esta integración se manifiesta en una adminis-
tración pública sin datos duplicados, con una arquitectura tecnológica común 
y con mejores sistemas de información (beneficios técnicos), además más 
efectiva y con un mejor control y coordinación en la organización (beneficios 
organizacionales). Por último, con una mejor imagen pública y una informa-
ción disponible al pública [sic] más comprehensiva (beneficios políticos) 
(2018, p. 18). 

Desde otra perspectiva de integración de la información de acuerdo con el autor 
referido por María Arango, se visualiza una gestión pública que se maneja sin dupli-
cación de datos, con una arquitectura interoperable y mejores sistemas de informa-
ción que, entendemos, deben ser en un SGDEA en el que uno de los beneficios técni-
cos es la preservación de los documentos digitales en una cadena de preservación y 
de custodia que permita obtener siempre una copia auténtica como lo estableció hace 
años el Proyecto InterPares (InterPares, en línea) dirigido por la doctora Luciana 
Duranti; recomendando requisitos funcionales para favorecer la autenticidad, fiabili-
dad e integridad de los documentos digitales.

Big data cuya finalidad principal se dirige a poner a disposición los datos para su 
reutilización ha sido objeto de gran interés por la ciudadanía en los últimos tiempos, 
igualmente se ha puesto en la agenda de las administraciones públicas fomentando su 
uso en formatos abiertos y se ha ido recogiendo progresivamente en las normas sobre 
digitalización y TD, además de tener un espacio en los portales de Internet de los 
países para su reutilización. Datos o documentos, información en cualquier tipo de 
soporte que ha sido generada por los organismos públicos, y como parte de la infor-
mación al servicio por medios tecnológicos e Internet propiamente, se perciben como 
elementos necesarios para la GI. 
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3.2. Cambios en la cultura de la organización, los archivos y roles de los 
profesionales de archivo en un entorno de gobernanza inteligente

La información de la administración pública que los ciudadanos reciben con el 
uso de las TIC, de manera inmediata, permite el logro de su participación en la toma 
de decisiones en el marco de la GI facilitando que la ciudadanía aporte con su visión 
y capacidad de análisis de la realidad política, administrativa, cultural, social o eco-
nómica, y pueda además reutilizar la información para diversos fines. A través del 
análisis de la información podrá conocer mejor la administración pública y tener la 
posibilidad de evaluarla. (Cerrillo, Martínez, 2017-2)

Asimismo, la innovación en la organización y en la gestión de las administra-
ciones públicas para liderar la GI demanda una serie de ajustes desde la propia ad-
ministración, para Carles Ramió esta ha adoptado una gobernanza más teórica que 
real al no haber puesto más atención en la planificación, el control y la evaluación, 
para lo que se requiere inteligencia institucional que comprenda sistemas sofistica-
dos de la información además de capacidad de análisis en lo que corresponde a la 
toma de decisiones y el control, pero la inteligencia institucional es una de las gran-
des deficiencias de la administración, pudiéndose cubrir con la inteligencia artifi-
cial, donde la empresa privada puede apoyar en los servicios públicos con Internet 
de las cosas (Iot) y los datos tienen un rol preponderante en diversas áreas y activi-
dades. (2019, 46)

Lo señalado por el autor, demanda la innovación en el perfil de los profesionales 
de la administración y sobre todo en el de los archiveros porque son ellos los que 
mejor conocen las necesidades de información tanto a nivel interno como externo, 
por lo tanto, su perfil profesional tiene que ser compatible con los adelantos que ofre-
cen las TIC, innovándose cada vez en cada una de las actividades que realizan para 
servir los documentos al usuario en el momento que los necesite. El archivero será un 
agente activo permanentemente, apoyándose en las nuevas formas de servir la infor-
mación como se asume en la GI con el fin de lograr la participación-colaboración de 
los actores con información de calidad sobre los temas que tratan, confiriendo valor 
social a ese involucramiento compartido.

 

3.3. Formación y capacitación en tecnologías de la información aplicadas a los 
archivos

En la última década los archiveros iniciaron la aplicación de las tecnologías de la 
información en los archivos de manera tímida, mientras que las necesidades de digi-
talización de la administración pública iban creciendo, en este escenario quedaron 
algo rezagados y quienes asumieron la gestión electrónica de documentos fueron ini-
cialmente los informáticos que no solo contaban con menor experiencia en gestión pú-
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blica, sino que desconocían casi en su totalidad la archivística. En los últimos años, 
los archiveros conscientes del rol que les corresponde en la TD, van asumiéndola con 
mayor intensidad, siendo su rol protagónico en los equipos multidisciplinarios que se 
encargan de la implementación de los SGDEA en las organizaciones.

A. Los archiveros de la administración pública deben estar preparados 
para actuar de manera competitiva, porque las estrategias, iniciativas o 
cualquier actividad que se requiere para una GI, se apoya con profesionales 
competitivos que puedan impulsar la calidad y la mejora continua 
respecto del uso y acceso a la información, para llegar a niveles superiores 
de servicio de acuerdo con la política de modernización que cualquier 
gobierno emprenda. Los archiveros profesionales son indispensables para 
cumplir el rol fundamental de la GI que demanda la información para 
la toma de decisiones y que el Estado sirve al ciudadano para el logro 
de resultados que satisfagan sus necesidades. Para que esto se viabilice 
es indispensable el fortalecimiento de las capacidades de los archiveros 
que son los actores principales de la gestión de los documentos y su 
servicio en tiempo real a través de los medios electrónicos que permiten 
la implantación de SGDEA que garanticen una gestión pública con todos 
los elementos de gestión, seguridad jurídica, y sobre todo confianza 
por parte de los ciudadanos en un Estado moderno. Existen sólidos 
argumentos para sostener que la profesionalización de los archiveros de 
la función pública es lo que permitirá que la sociedad pueda confiar en un 
Estado que procura estar cada día más comunicado con los ciudadanos 
-Innovación en la conducción de los archivos, mejorando los procesos y 
procedimientos para optimizar el servicio de los documentos con el apoyo 
de las tecnologías de la información, que a la vez simplifique el trabajo 
archivístico para hacerlo más ágil, con mejores resultados, de manera que 
la calidad y la inmediatez de la información hacia los usuarios o partícipes 
de la GI puedan utilizarla en el momento que la necesiten para la toma de 
decisiones compartidas. La experiencia de los archiveros será muy valiosa 
para actuar creativamente buscando lo novedoso en el área de actuación 
archivística que pretenda innovar, para optimizar su trabajo y el servicio 
de los documentos.

B. Innovación en las estrategias de comunicación desde el archivo a los 
actores de la GI
Los archiveros de las distintas dependencias de la administración 
pública de deben conocer e identificar la información que custodian en 
relación a los usuarios o actores de la GI, además de tener una clara 
definición de los procesos más importantes o claves de la organización, 
por lo tanto, será necesario que:
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−	 Se encarguen de localizar la información con esmerada precisión 
que los actores, tanto internos como externos, requieren con el fin 
de su participación en la GI, 

−	 Establecer las redes digitales de diseminación de la información 
y sus modalidades para llegar con prontitud a los actores de la GI

−	 Tener los canales de comunicación más idóneos para mantenerse 
en contacto con quiénes demandan la información a través de: 
correo electrónico, redes sociales, WhatsApp, teleconferencias, 
reuniones virtuales, cartas de servicios virtuales, etc. 

Actualmente, con los cambios y las diversas trasformaciones de la sociedad que 
vivimos, no solo la digital, aunque tenemos que reconocer, es la de mayor impacto; 
se requiere de una administración pública más conectada con la sociedad que cada 
día demanda eficiencia y eficacia en las transacciones gubernamentales, desburocra-
tizando los trámites para que tiendan a ser cada vez más rápidos y en tiempo real, 
como solemos expresar cuando nos referimos al acceso a la información por medios 
digitales. 

Tenemos que reconocer que la nueva administración pública ha intensificado la 
aplicación de las tecnologías de la información, los portales institucionales ofrecen 
mucha información, se avanzó en la transparencia de la gestión pública aunque no 
lo suficiente, en la reducción de los trámites poniendo al servicio muchos de ellos, de 
manera que los ciudadanos desde cualquier lugar del país mediante el uso de una 
computadora pueden obtener los documento que necesitan, por supuesto de aquellos 
que están en línea, que no son todos por el momento, pero a decir de Carle Ramió 
(2019, 13): 

En cambio, no han aprovechado la revolución tecnológica para renovar sus 
sistemas internos de gestión. Se trata de una gran paradoja: modernizamos el 
front office, pero el back office sigue operando de manera arcaica exactamente 
igual que durante el siglo pasado. ¿Cómo es posible renovar solo la sala de 
mesas para los comensales de un restaurante si la cocina sigue funcionando 
de manera tradicional? 

Trasladando el pensamiento de Ramió a los archivos, podemos señalar que pese 
a la fuerte y exigente disrupción tecnológica, las administraciones públicas no se han 
preocupado de preparar la condiciones para una TD que incluya los archivos, por lo 
menos para el caso que nos ocupa, en los siguientes aspectos:

−	 La adaptación de los procesos administrativos para la gestión por medios 
electrónicos, lo que implica un análisis profundo e identificación de cada 
uno de los procesos y la tipología de los documentos que se deben formalizar 
por cada uno de los procesos administrativos con la finalidad de que fluyan 
en un SGDEA 
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−	 La implementación de los SGDEA de archivos con todos los requisitos 
funcionales archivísticos, administrativos, tecnológicos y jurídicos necesarios 
para una gestión electrónica desde la producción de los documentos hasta 
su destino final, seguros y certificables por entidad competente prevista en 
una ley.
Cuando señalamos SGDEA certificables nos referimos esencialmente al 
valor legal que permita obtener documentos que gocen de autenticidad, 
fiabilidad e integridad. La ISO sobre gestión documental que desde dos 
décadas atrás fue aprobada cuya última versión es 15489-2016; la ISO 30300 
y 30301, además de todas las que concurren en un SGDEA, permiten la 
certificación técnico-archivística del sistema, sin embargo, en nuestra 
opinión éstas no son suficientes para otorgarle el valor legal a los documentos 
electrónicos de origen del sistema. Una ISO puede ser adaptada por un 
país, se aplica, certifica, etc., dentro del aspecto técnico-archivístico, pero 
el valor legal obedece a un mandato que debe establecer de manera integral 
las condiciones, las características tecnológicas, la normativa técnica (Las 
ISO podrían ser parte de los requisitos además de las normas técnicas 
nacionales si las hubiera) los elementos jurídicos, las medidas de seguridad, 
los procedimientos administrativos y los requisitos archivísticos, a cumplir 
para que una entidad certificadora (como ocurre con las certificadoras 
oficiales de firmas digitales) reconozca legalmente que se ha cumplido 
con las formalidades establecidas en la ley y la normativa procedimental 
específica para que el SGDEA sea certificado otorgándole el valor legal a 
todos los documentos que el sistema gestiona captura o integra a partir de 
los documentos en formato de papel, conserva sirve. De esta manera todo 
documento del SGDEA gozará de valor legal para todos sus efectos.

−	 Innovar los sistemas de trabajo de toda la organización con tendencia a la 
preparación del personal para la aplicación y uso de los SGDEA, no solo 
de calidad sino seguros, en los que todo el personal debe estar involucrado, 
además de los archiveros. A ellos y los demás profesionales que lo acompañan 
en esta labor, les corresponde la parte esencial de la gestión documental, 
pero, toda la organización debe impulsar el cambio e innovación para hacer 
realidad la GI. 

4. Algunos datos sobre la pandemia por el Covid-19 y sus efectos en los 
documentos generados en la administración pública

Si tenemos en cuenta la situación en la que América Latina, – tan golpeada en el 
presente año por acción de la pandemia que envolvió a todo el mundo y que nos 
mantiene en constante zozobra sin poder vislumbrar que pasará más adelante – tiene 
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que lidiar con los graves efectos de una economía devastada e índices de desempleo 
que llega a los niveles más altos de su historia, no vislumbramos un proceso de TD 
sostenido en los próximos años. Sin embargo, la digitalización de la función pública, 
en estos momentos y precisamente por la situación que vivimos por efectos de la 
pandemia, tiene que necesariamente ser abordada con urgencia asumiendo la deci-
sión política de optimizar la aplicación de tecnología que le inyecte un cambio im-
portante para, por lo menos, entrar a una verdadera TD. Se deberán hacer las refor-
mas que permitan ver en perspectiva como entramos en esa TD que nos ubique en 
una situación expectante para estar a la par con otras regiones del mundo donde las 
transacciones comerciales, el intercambio de información y la continua comunica-
ción internacional por medios electrónicos, son una realidad que todo gobierno 
debe asumir, además de mantener cada día más informada a la población que es una 
aliada en la gobernabilidad de los pueblos y en la gobernanza para la toma de deci-
siones sobre los destinos de los países teniendo como medio el uso de la informa-
ción. 

La situación actual de sanidad global gravemente afectada por la pandemia por 
efectos del Covid-19 nos coloca en una situación crítica y no sabemos con exactitud, 
cuáles serán las consecuencias en todo orden de cosas, en los próximos años y déca-
das. Por lo menos, en lo que concierne a la cifra de muertos, pobreza en incremento 
y economías destruidas preocupan en demasía. 

En lo que se refiere a la gestión pública y su funcionamiento tenemos que duran-
te la pandemia los países tuvieron que optar por el teletrabajo, aún aquellos que no 
contaban con un marco legal para esa modalidad de actividad laboral y en medio de 
todo ello nos encontramos en la necesidad de continuar con la gestión administrativa 
produciendo documentos desde casa sin contar los elementos fundamentales, a saber: 
infraestructura tecnológica, normativa administrativa, legal y archivística que respal-
de la producción de documentos de archivos, que son el medio para cumplir con el 
derecho de acceso a la información por parte de los gobiernos. Nos preguntamos 
¿cómo afecta la pandemia en la gestión de la administración pública desde el momen-
to que se vio obligada a acelerar el intercambio de información por medios digitales? 

En el caso del Perú, contamos con una legislación de aplicación de las tecnologías 
avanzadas desde el año 1991, de acuerdo con el Decreto Legislativo 681 (Congreso de 
la República, en línea) que confirió valor legal a las microformas – actualmente imáge-
nes digitales – para la conversión de los documentos en soporte de papel a imágenes 
digitales; más adelante con la Ley 27269 de firmas y certificados digitales (Gob. Del 
Perú, en línea) se autorizó la aplicación de la firma digital, y recientemente por los 
Decretos de Urgencia, N°06 y 07, se crea el Sistema Nacional de Transformación Di-
gital y el Marco de Confianza que dispone medidas para su fortalecimiento, respec-
tivamente (PCM-2020). No obstante que la ley de firmas y certificados digitales enun-
ciada líneas arriba data del año 2002, poco se había avanzado en su aplicación en la 
administración pública peruana. 
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Algunos organismos públicos aplicaron la firma digital desde hace un tiempo no 
muy extenso, pero poco o nada se avanzó en la producción, procesamiento y conser-
vación de los documentos electrónicos de origen, aquellos que se producen, se con-
servan y se archivan solo en medio electrónico en un SGDEA. Los documentos pro-
ducidos electrónicamente en la mayoría de casos se tramitan por este medio, se fir-
man digitalmente y finamente se imprimen para ser conservados en soporte de papel. 
No obstante, en la necesidad de no paralizar las actividades de la administración 
pública los organismos públicos tuvieron que acelerar la gestión ante las entidades 
certificadoras de firmas digitales de acuerdo con la ley, para incorporar la firma digi-
tal en el teletrabajo o trabajo remoto, de los trabajadores tanto de los organismos 
públicos como privados. 

Entonces a consecuencia de la pandemia y el teletrabajo todas las entidades pú-
blicas tuvieron que aplicar la firma digital. Hasta aquí parecería lo más indicado y 
acertado, sin embargo, es necesario precisar que los organismos sujetos de aplicación 
de la firma digital en la administración pública no cuentan con un SGDEA. El Regis-
tro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha implementado un sistema 
de trámite documentario que se viene replicando en varios organismos públicos, 
pero en el que no se comprende el ciclo vital de los documentos de la gestión pública, 
esto es desde su producción hasta su destino final, entonces la pregunta es ¿dónde y 
cómo están almacenando los documentos que circulan en todo el circuito del trámi-
te hasta su archivamiento definitivo, los cuales en un determinado tiempo serán eli-
minados al cumplir sus plazos de retención o serán conservados en un repositorio 
para su conservación permanente por su calidad de valiosos para la historia? ¿puede 
afectar esta forma de producción y “archivamiento” de los documentos producidos 
en los meses de trabajo remoto el acceso a la información y la GI? Otras preguntas 
que surgen son ¿tienen valor legal los documentos gestionados y cursados mediante 
herramientas electrónicas durante la pandemia fuera de un entorno de SGDEA? 
¿Cómo se les conferirá valor legal pasada la pandemia? ¿la firma digital es suficiente? 
La única respuesta que adelantamos en estos momentos es, mientras no se cuente con 
un SGDEA debidamente certificado al haber cumplido todos los requisitos que la ley 
establezca la autenticidad y la conservación de los documentos digitales de origen 
estará en riesgo. 

Posiblemente se presenten problemas de localización e identificación de los do-
cumentos para su clasificación, – habrá una que otra excepción – en algunos casos se 
están almacenando solo de manera virtual; y en el momento que se inició el trabajo 
presencial con restricciones, se empezó a imprimir algunos documentos. Hasta el 
momento que esto escribimos van casi siete meses de teletrabajo y el gobierno anun-
cia que se seguirá bajo esta modalidad, en la mayoría de las organizaciones hasta el 31 
de julio de 2021, entonces ¿qué pasará con todos los documentos generados en más de 
un año de labores virtuales fuera de un SGDEA? Sin duda, los problemas que sur-
jan y que en su momento se deberá atender, posiblemente incidan en dificultades de 
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localización y acceso de los documentos firmados digitalmente que estarán almace-
nados en los equipos de cómputos personales en muchos casos, en los servidores, en 
la nube y en otros dispositivos de la misma organización, algunos impresos en papel, 
pero en todos los casos fuera de un SGDEA y con ello se dificulta la información en 
términos de transparencia, GA y DA tanto en su calidad como en la cantidad e inme-
diatez de la consulta de los actores de la GI. 

Lo concreto es que a todos el COVID-19 nos tomó por sorpresa, de un momento 
para otro muchos de los trabajadores de la administración pública se despidieron un 
día y al siguiente se encontraban con la disposición del gobierno de entrar a una cua-
rentena o confinamiento obligado para evitar la propagación del contagio. Sin embar-
go, en muchos casos como en el Perú y posiblemente en otros países de América La-
tina, como se constata a través de los múltiples webinar transmitidos en “tiempos de 
pandemia” específicamente en algunos países de América Latina, no estábamos pre-
parados para hacer una gestión administrativa totalmente virtual como consecuencia 
del teletrabajo o trabajo remoto, que los funcionarios públicos y trabajadores de la 
actividad privada, tuvimos que asumir con el fin de no paralizar totalmente al país. 
Los trabajadores nos encontramos de un momento para otro, impedidos de acudir las 
oficinas para realizar nuestro trabajo rutinario. 

Con gran celeridad, las administraciones tuvieron que emitir disposiciones ad-
ministrativas antes que esencialmente jurídicas, para atender la emergencia y no pa-
ralizar las actividades más necesarias que por la misma emergencia, y otras imposible 
de detener por el perjuicio que se podía derivar, siguieran realizándose, pero las or-
ganizaciones se encontraron con una limitación de vital importancia, no contaban 
con un SDGDEA, que no es lo mismo que mantener documentos digitalizadas a 
partir de los documentos en formato papel a imágenes digitales. Se trataba de realizar 
la gestión totalmente a través de documentos electrónicos de origen sin versión en 
papel. Al carecer de un SDGDEA el archivamiento de todos los documentos produ-
cidos digitalmente, no es archivístico propiamente, porque no se encuentran en un 
sistema que cuente con los requisitos administrativos, tecnológicos, jurídicos y archi-
vísticos para constituirse como tal, por lo tanto se trata de un “archivo electrónico” 
carente de requisitos funcionales, de medidas de preservación y seguridad que cuen-
te con una cadena de custodia, lo que permitiría garantizar la conservación de los 
documentos y sobre todo mantener su autenticidad, integridad, fiabilidad y su valor 
legal. 

Podemos señalar que la TD llegó a los países, en una suerte de disrupción tecnoló-
gica obligada, pero no se viabilizó necesariamente de acuerdo a lo que ella exige en 
términos de seguridad de la información y su procesamiento archivístico, su valor legal 
y garantías de acceso mientras los documentos sean necesarios, ahora y en el futuro. 
No obstante, estamos en esa TD, pero seguimos como antes de ella y peor aún con 
grandes posibilidades de perder información y sin las garantías de recuperarla más ade-
lante. 



69La gestión documental y la gobernanza inteligente 

En esta emergencia surge la imperiosa necesidad de impulsar la creación y pues-
ta en funcionamiento inmediato de un SGDEA en cada una de las organizaciones 
públicas con la urgencia que el caso requiere para aplicar el tratamiento que los do-
cumentos electrónicos necesitan archivísticamente, brindando todas las seguridades 
que el tema amerita para los documentos de la gestión pública, desde su creación 
hasta su destino final. Solo de esta manera será posible que la GI cuente con la infor-
mación que se requiere para la toma de decisiones corporativa.

5. Conclusiones

La gobernanza inteligente surge como una innovación para una forma de actua-
ción colaborativa en la toma de decisiones entre el Estado y particularmente la admi-
nistración pública y los ciudadanos.

La transparencia de la función pública, la rendición de cuentas, el gobierno abier-
to, los datos abiertos y el big data que son los temas en los que los gobiernos están 
comprometidos y que a la vez forman parte del proceso de transformación digital, 
demanda la aplicación de las tecnologías de la información con criterios innovadores 
para apoyar el desarrollo de la GI.

Para afianzar la GI se necesita que los documentos se encuentren al servicio en 
las mejores condiciones archivísticas y los profesionales de los archivos, consecuente-
mente, deberán lograr el perfil que se requiere para su tratamiento por medio de 
sistemas electrónicos, fortaleciendo sus capacidades profesionales. 

La información que demandan los actores de la gobernanza inteligente se en-
cuentra fundamentalmente en los documentos de archivo de ahí la imperiosa necesi-
dad de la implementación de los sistemas de gestión de documentos electrónicos de 
archivo con todas las medidas de seguridad y requisitos de ley para garantizar la 
producción de documentos electrónicos de origen con valor legal.

Los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivos crean las mejo-
res condiciones para la innovación en la calidad del servicio que requiere la gober-
nanza inteligente.

Los documentos producidos fuera de un sistema de gestión de documentos elec-
trónicos de archivo durante la pandemia ocasionada por el Covid-19, en su momento, 
deberán ser localizados e identificados y recibir el tratamiento archivístico corres-
pondiente con la finalidad de no perder información útil para viabilizar la gobernan-
za inteligente.
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RECORDS MANAGEMENT AND INTELLIGENT GOVERNANCE

Abstract: This paper aims to link record management with smart governance from the 
moment that the information that the records contain is essential for corporate decision 
making. The information that smart governance requires is found in public archives, so that 
their attention and the implementation of electronic records management systems emerge as 
valuable support in the realization of this new form of governance. The author argues that 
smart governance need information so that the actors, through information technologies, 
have immediate access in order for governments to comply with the regulation and the com-
mitments acquired regarding transparency, accountability, open government, open data and 
big data. Information for corporate decision-making and for the public administration, the 
main generator of information, must be permanently available so that citizens can interact 
with the State. It also refers to record management during the Covid-19 pandemic and te-
leworking in a scenario in which there are no electronic file document management systems 
implemented, stating that the authenticity and conservation of electronic records are at risk, 
which could later affect the viability of smart governance due to the risk of not having relia-
ble information.

Keywords: smart governance, digital transformation, record management, public ad-
ministration, access to information, information technology
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PROBLEM OF THE LIMITS OF THE ARCHIVE SHELVES  
IN THE CONDITIONS OF INFORMATIZATION  

OF THE ARCHIVAL WORK

Abstract: The author of this article discusses the changes of archival work in Kazakh-
stan. These changes are associated with the massive digitization of archival documents, as 
well as the fact that the electronic documents that appeared 15 years ago have now begun to 
be transferred to the state archives. In particular, the author claims that digitalization 
should lead to a rethinking of the methodology of archiving.
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In modern scientific literature, the term that appears because of the spread of the 
phenomenon of “i-science” is often used. Professor Borodkin L.I. used to say about it 
in due time, with reference to historical practice, in his voluminous publication. To-
day it is already clear that mass Internetization of all spheres of the economy and 
society becomes a prerequisite for the emergence of a new digital format of social 
relations, the historical course of time. The “Digital Kazakhstan” program, that was 
adopted more recently, once again illustrates the trends of global challenges that face 
both the society and the world states. The answer to the challenges of the post-Gutte-
berg era contains the solution of the key tasks of the economy of the 21st century – 
the introduction of innovations and the development of smart technologies. The syn-
ergetic effect of the last ones will guarantee the successful implementation of the 
“Digital Kazakhstan” program. As everything that was mentioned above, it seems 
logical to consider the intellectualization of the archive as a modern paradigm of 
archival work. The last one for today in the Kazakhstan practice of archival work is 
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still limited by the actuality of issues of accounting, examination and storage of elec-
tronic document flow.

Electronic documents in recent years are increasingly becoming an important 
means of securing, storing and exchanging information. Already all government 
agencies, other business entities in their work somehow use information resources. 
State programs of informatization, legislative, give the impetus to this and norma-
tive legal acts significantly expanded the practice of the application of electronic 
records management and document management systems. These measures led to 
the fact that the volume, species diversity of information resources used by organi-
zations increased. These are files with texts and other materials, information retriev-
al, reference systems. This is actually the original electronic documents, including in 
the database. Personal accounts of employees and accounting calculations, analyti-
cal reports and reports, data repositories on the main activities of enterprises (pri-
mary statistics, monitoring and management data), e-mails, messages, online media, 
etc.

The use of electronic digital signature (EDS) has become increasingly wide-
spread. Moreover, these documents have already pressed out some types of paper 
documents with temporary storage terms: tax reporting, administrative documents, 
etc.

The conversion and retroconversion of paper documents to digital format is 
gaining momentum in the country. Most often in digitization we see a relatively 
simple and cheap way to create an electronic document system – an electronic ar-
chive.

Documentation systems containing electronic copies of official documents in 
text computer formats are widely distributed.

They are created in practice in different ways: by digitizing paper, they achieve a 
visual identity of the copy and the original, or they are initially created on the com-
puter.

In government organizations, full-text document systems are built in such a way 
that the visual identity of the copy and the original document is achieved by software 
(Lotus Notes). However, sometimes the conversion of an electronic document into an 
“archive” PDF format takes place.

In general, the trends of recent years show the convergence of various documen-
tary information systems. Electronic archives are created in many organizations, and 
with its help, it becomes possible to operate with different data structures: relational 
and document-oriented databases, file collections, and so on.

However, it is important to remember that electronic documents were and for a 
long time will be only part of the documentary fund, which includes paper docu-
ments. In many organizations, the use of electronic documents is of an auxiliary 
nature, a reference and information character: for the rapid search and analysis of 
information. At the same time, paper is regarded as having evidentiary power.
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Russian researcher V. Tikhonov believes that the archive of the organization 
should be viewed in the unity of these two ways of documenting information, and 
the electronic archive as a means of prompt retrieval of retrospective information, as 
a modern embodiment of the fund for the use of legally significant documents.

However, the main thing is the interconnection of paper documents, digitized 
copies and documents included in the database. This relationship is supported by the 
interrelated system of document accounting (paper and electronic), adopted technol-
ogies of indexing, routing, topography and control of access to documents. The loss 
of such an interconnection is fraught with the loss of controllability of the electronic 
archive.

When creating an electronic archive, one should not forget about the “unpleas-
ant” feature of any documentation – to increase year by year in volumes. The prob-
lem of examination of value as a condition and an initial premise of the organization 
of an electronic archive is seen as actual. In our country, the available methodological 
and practical issues of assessing the value of documents are based on publications of 
Soviet and Russian origin.

Of course, there are lists of documents with retention periods, rules and rec-
ommendations for selecting different types of documents have been developed, 
sources of recruitment of state and departmental archives have been identified, and 
expert commissions have been operating. At the same time, the examination of the 
value of electronic documents, and therefore their accounting, is not given due at-
tention. 

Today, not all sources of acquisition, where there are databases, electronic docu-
ments are included in the nomenclature of cases, as a result – we are not talking 
about the fact that work is being carried out to establish the terms of storage of infor-
mation in the database.

A certain influence on the stagnation of this work is maintained by maintaining 
the established stereotypes and views on the criteria for selecting documents, for the 
purpose of their archival use. In the end, everything depends on the inadequacy of 
modern methodological approaches to the examination of value in relation to elec-
tronic documents.

In the twentieth century, while the level of informatization of archives was small, 
the problem of the examination of the value of machine-readable (MR) was not raised.

Meanwhile, a close acquaintance with the history of the development of archival 
business, in general, can put us under a dilemma: is an examination of the value of 
electronic documents in general necessary? Once there are established archival tra-
ditions of examination of the value of paper documents, and the essence of electron-
ic is reduced only to the form, it means that electronic documents should be treated 
as by analogy to paper.

If we recall that selection began to be practiced as far back as the beginning of 
the 1920s (selection for destruction), then in the post-war years the task of selection  
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became much sharper. It was time of appearance of the Rules for the examination of 
the scientific and practical value of documentary materials in state archives (1957). In 
addition – the document flow began to grow; the problem of the limitedness of the 
“archive shelf” arose. V.N. Avtokratov at one time counted that 1 billion documents 
were created annually in the USSR and that this is 5 times more than what is in the 
state archives. At the same time, if we take into account the norm of 6 cases a day, we 
would need an army of archivists for such work. It was necessary to create all new 
archives.

The volume of document flow in the modern period has increased by several 
times in comparison with the twentieth century. Therefore, it is easy to draw conclu-
sions about the importance of the problem of expertise, and hence the consequent 
importance of resolving the problem of heuristic search.

The need for streamlining, scientific, and technical processing of documents be-
fore they are accepted for storage is especially actual. To be able to effectively search, 
they must be systematized, grouped into inventories, cases, included in the NSA sys-
tem.

And here we come to the conclusion that an early resolution of the issue of the 
archival storage of electronic documents is a possible way to solve the eternal prob-
lem of the “archive shelf”. Today it is difficult even to imagine all the volume of elec-
tronic documentation that arises in organizations. However, it is important not to 
have absolute figures, but statistics on the growth of these documents from year to 
year. 

However, virtual “archival shelves” can be inexhaustible from the point of view 
of the possibility of storing the entire document flow. So, if we take that one billion 
cases and convert it into an electronic format, we get only about 3–4 thousand tera-
bytes of stored information (V. Tikhonov). And maintaining the technical state of 
electronic documents, i.e. the possibility of reproducing them in the form available at 
the moment, acquires a special significance here.

Today, the migration of electronic documents is a complex and costly process for 
Kazakhstani archives. This is due both to the resolution of the issues of the financial 
and organizational plan, and the need to compile generally accepted methods and 
regulations for migration and data verification.

In other words, the laboriousness and cost of storing electronic documents leads 
us here to the question that there is still a question of the selectivity of documents for 
permanent storage, as in the case of paper documents.

However, the essential difference between electronic documents and paper ones 
is that electronic documents initially have the possibility of their machining (ma-
chine processing). This leads to the idea that many types and directions of archival 
work can be subjected to automatization. In particular, the creation of standardized 
descriptions of electronic documents will lead to the development of electronic 
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NSA and an automatic search system. In the future, this will lead to a revision of 
the traditional ideas about the compilation of guidebooks and archival catalogs. 
Their functions will perform a source-oriented and problem-oriented search sys-
tem. Even Manfred Tuller historically oriented information systems defined as a 
concentrated expression of the form and methods of information retrieval using 
computer systems. I think that all those present will agree that the creation of var-
ious forms of the NSA is aimed precisely at solving the tasks of historically-oriented 
information retrieval. The creation of such systems in archives is aimed at solving 
the problem of archival heuristics. 

The absence of a problem of the “archive shelf” for electronic documentation 
leads to the idea that there is no need to carry out an examination of the value, the 
selection of documents for storage in archives.

However, the high financial costs for the organization of permanent state storage 
of all electronic documents, the unresolved methodical and methodological issues of 
the archiving of electronic documents, means that it will take considerable time for 
the development of electronic systems to make such storage cost-effective.

Therefore, the problem of selecting electronic documents and fixing the terms of 
their storage remains topical. At the same time, it is already clear to everyone today 
that the possibilities for storing and using in electronic documents in archives are 
much wider than paper.

Therefore, the definition of the proportion of electronic documents that are se-
lected for permanent storage, as of today is an important task that the archives of 
Kazakhstan are already facing.

All archivists know that the National Archives Fund (NAF) is a small fraction of 
all paper documentation, which is only 3–4%. At the same time, the sources of man-
ning the state archives, in turn, also constitute 3–5% of all existing organizations of 
all forms of ownership. Therefore, the amount of information stored is thousands of 
shares of all historical information. 3–4% is established in a purely empirical way, 
because of the limitation of “archival shelf”, based on the practice of value examina-
tion and within the accepted selection criteria.

For electronic documents, it is necessary to change the available approaches to 
the examination of the value of documents. This is weighty and should be heard al-
ready because existing techniques are developed for paper, but not electronic docu-
ments that are created and used electronically. In the law of the Republic of Kazakh-
stan on NAF, I did not find a definition of what examination of the value of docu-
ments is. But in general, it is the study of documents based on the criteria of their 
value for the purpose of determining the terms of storage and selecting them for in-
clusion in the NAF of the Republic of Kazakhstan.

The key value is attached to the application of the criteria of value, i.e. system of 
scientifically grounded signs of documents, on the basis of which a decision is made 
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on the degree of their value. This justification is based on the principle of historism. 
I.e. already at the level of methodology, the requirement is formulated to consider 
the entire set of documents of the fund-maker, in whatever form they arise. And 
everything should be aimed at the formation of a full-fledged, informationally rich 
archive fund. Therefore, it is not only impossible to correctly determine the value of 
electronic documents, without their consideration in connection with paper docu-
ments, but also the selection for keeping them without determining the value of the 
former leads to a depletion of the archive fund. In view of the above, I believe that 
the practice, when state archives focus only on the examination of paper documents, 
is methodologically flawed. In fact, this is a violation of the methodological founda-
tions of the examination of value.

Examination of the value of documents is based on criteria. Criteria of value are 
divided into three groups: origin, content, external characteristics. Origin is consid-
ered determinative. If methodically examination of paper documents is well worked 
out, then there is a problem with electronic documents.

First. There are difficulties with determining the origin (stock ownership) of 
information resources. For example, within the framework of outsourcing, organi-
zations transfer part of the work to others. The latter fill the database, are responsi-
ble for the reliability and integrity. Upstream organizations are granted remote ac-
cess. There is a question about the origin of databases, property rights to the data-
base.

The second. Determining the species belonging to the database (content criteria) 
also raises questions. IT specialists provide the names of the database. The name can 
be deaf, etc.

Further. When forming the NAF, the criteria of repeatability (originality and 
uniqueness) are the main one when selecting for state storage. The inevitable loss of 
information during its curtailment, transformation, absorption, passage through a 
multitude of channels was said at one time by Shannon, Rashevsky, Carnap, Cherry, 
Kolmogorov.

Of course, on the one hand, this is the desire to reduce information noise. On the 
other hand, the irreversible transformation of information leads to a decrease in the 
degree of objectivity and reliability, limits the possibility of its reuse for management 
purposes.

And if the electronic documents are able to solve the problem of the limited 
“archive shelf”, is it not time to pay attention to the fact that there is a concept of 
the value of repeated documented information (for management purposes, reliabil-
ity with increasing number of sources, reliability of primary documents, that ob-
tained in the analytical processing, the possibility of mutual cross-checking, etc.). 
If the need for permanent storage of paper documents raises doubts in the tradi-
tional archivist environment, then for electronic it may not be so. In 1984, Nogler 



79Problem of theLimits of the Archive Shelves in the Conditions  
of Informatization of the Archival Work

emphasized the importance of primary information when creating a database. 
And today in the United States the value of electronic databases is not disputed by 
anyone. And it is the databases that make up the core of the NARA documentation 
storage centers.

The main obstacle that makes paper documents to be more preferred than elec-
tronic is the definition of the authenticity of electronic documents. There is an opin-
ion that, due to the uncertainty of the methods for confirming the authenticity of 
electronic documents, relating them to the category of valuable ones is controversial. 
In addition, the legally adopted short term EDS cuts the way for long-term storage of 
electronic documents. Today there are no decisions that the documents with EDS 
would be stored for as long as the signed paper documents. And in this respect, elec-
tronic documents are more preferable, where the requisites are certified by tradition-
al manual printing. For example, in the Electronic Documents Circulation Rules 
(April 17, 2004) adopted in Kazakhstan, it is stated that electronic documents with 
the terms of permanent storage must have the originals of a paper document. 

Today, the issues of participation and the role of archives in the reform of public 
administration on the principles of the Open Government, the task of overcoming 
the information isolation of the archives of Kazakhstan through the use of the possi-
bilities of Internet technologies are especially relevant today. This leads to the need to 
rethink the definition of “document” through the triune “Archive - e - Archive - i - 
Archive”, which in its turn is connected with the decision of the tasks of improving 
the archives. 

The notion of the “infrastructure” of the intellectual archive is organically de-
rived from an understanding of the goals that archives set themselves, actively imple-
menting information technologies. Today, the archive should go beyond the notion 
that informatization is only a tool for improving the current work of the archive, a 
means of prompt information retrieval and a modern way of creating an insurance 
fund. All this should be followed by a new idea of the archive and archival science in 
the twenty-first century. 

The solution of problems on automation of archival work, introduction of com-
puter technologies in the archival industry entails reconsideration of many estab-
lished ideas about both the document itself and its carrier, as well as the methods of 
how to work with it. This is the idea of   an automated workplace archivist. This is the 
idea of   what kind of work in the archive can be formalized in a computer environ-
ment, and which ones the archivist should retain. These are questions about the tech-
niques and methods for examining the document and determining the degree of its 
value. Is it possible in such cases to use formalized methods for assessing the value of 
a document, which includes electronic. 

Information systems and databases are realities. The further the more databases 
and e-documents. This will inevitably lead to the massive emergence of electronic 
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archives. A machine-readable type of information will lead to the automation of ar-
chival work in many ways. There is no need to create NSA, guidebooks. It is neces-
sary to revise the approaches to the examination of the value of electronic docu-
ments. The creation of electronic document systems (electronic archives), their distri-
bution and implementation should be the nature of a typical archival solution, not 
only for the stages of acquisition, accounting, but also storage and use.

The principle of origin of funds is an attempt to centralize and control the docu-
mentary information flow. The principle of “clan” – decentralization with the recom-
mendatory nature of the methodology for selecting documents for permanent storage 
and mandatory compliance with standards (technical) archives. That is why it is not 
necessary to speak about the effectiveness and non-alternative principles that we got 
from the Soviet past. In addition, historicism retains itself as an add-on, which deter-
mines the need to preserve documents for future descendants.

Каират Алимгазинов

ПРОБЛЕМ ОГРАНИЧЕНОСТИ АРХИВСКИХ ПОЛИЦА  
У УСЛОВИМА ИНФОРМАТИЗАЦИЈЕ АРХИВСКЕ СЛУЖБЕ У КАЗАХСТАНУ 

Сажетак: Аутор у овом чланку разматра промене до којих је у Казахстану дошло 
у архивском послу. Ове промене су настале као последица масовне дигитализације 
архивских докумената, и повезане су са чињеницом да су електронски документи 
који су се појавили пре петнаест година почели да се преносе у државне архиве. Кон-
кретно, аутор сматра да би дигитализација требало да доведе до преиспитивања ме-
тодологије архивирања.

Кључне речи: архив, Казахстан, дигитализација, електронски документ, елек-
тронски архив, смештај архивске грађе 
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Abstract: Argentina is trying to recover from a traumatically silenced past and meet 
the claims of post-dictatorial societies. The complex evolution of society in our country, 
together with the transformation of the socio-political regional and international panora-
ma, has generated interpretative challenges that are still under debate. This article high-
lights the special importance of the relationship human rights and open archives for docu-
mentation of crimes against humanity in times of dictatorship and stratocracy and the im-
portance of research on historical memory and the role of records and archives. 

The preservation of records is essential to ensure the survival of such documents, which 
are seen as essential in determining responsibility, in guaranteeing any eventual damages, 
in reconstructing social history or in preserving the memory and identity of the missing 
people; as well as in dealing with the implicit ethical questions raised by the custody and 
care of such documents.  It was in relation to the crimes of lese-humanity carried out in 
Latina America and Argentina, so close to our feelings in favour to the human rights and the 
need to preserve the testimonies belonging to the judicial archives. 

Archives can not only be used, but they must also be expanded with the entry of new 
parts, such as oral histories or documentary series: they only become meaningful if they 
are widened – fact that also guarantees the possibility of referral.  

Keywords: records, justice, human rights, missing persons, identities2
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Introduction

Latin America consists of societies with different historical situations which in 
some cases are trying to recover from a traumatically silenced past and meet the 
claims of post-dictatorial societies. The complex evolution of society in Argentina, 
together with the transformation of the socio-political regional and international 
panorama, has generated interpretative challenges that are still under debate. This 
highlights the special importance of human rights and open archives for documen-
tation of crimes against humanity in times of dictatorship and stratocracy and the 
importance of research on historical memory and the role of archives. Yet the image 
of Archives often appears tied to institutions that are more part of the establish-
ment than to citizens, who should be the primary beneficiaries of archival institu-
tions. 

We can work to overcome the constraints and silences in the archives by taking 
advantage of technology to provide ease of access; and by using new historiographi-
cal methods, which expose the meaning of past events to historical consciousness, 
enabling the possibility of “thinking the Archive as an area under construction”.

But what does this mean for professional practice? First, we have to agree that 
the Archive can not only be used, but that it also must be expanded with the entry 
of new parts, such as oral histories or documentary series.  Archives are alive only 
if they are consulted.  This paper discusses the case of open access to archives and a 
law ensuring citizens’ legal rights of access to archives in Argentina.

How could we achieve a better world, beginning with our people, in moments 
of humanity when technology has eliminated the old categories of time and space 
and has shattered many of the bureaucratic structures of the past?

In Latin America, the phenomenon that we have just stated, is part of the pat-
terns of societies with different  modulated  specificities and rhythms, related to 
different historical situations, or – international or regional recovery of a traumat-
ically silenced past and  the claims of post-dictatorial societies. 

Specifically referring to my country, Argentina, I can say that the complexity of 
the evolution of society, together with the transformation of the socio-political re-
gional and international panorama, generated interpretative challenges that are 
still in debate. What Lesgart (2003) poses as “democratic transition” caused chang-
es in the paradigms of interpretation. Novaro (2009) and Suriano (2005) affirm 
that “the incorporation of the key of human rights as inalienable and the allocation 
of the State as the institution responsible for the guarantee and respect thereof.”  

A multitude of different approaches have been revolutionizing historiography 
analysis while developing various processes of construction of identities while 
imagined traditions have been recognized as another legitimate source of knowl-
edge. 
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Ever since that transition, institutions of the most diverse memberships 
throughout the country, with international public and private funds, implemented 
programs, invitations to conferences, seminars and publications. Among the most 
remarkable, we can mention “Memoria Colectiva y Represión: Perspectivas compar-
ativas sobre el proceso de democratización en el Cono Sur de América Latina”3 under 
the auspices of Social Research Council; Recent History Programs, and Oral His-
tory Programs, of the National Universities and their respective research institutes. 
In our case, we should mention the Research Centre of the Faculty of Philosophy 
and Humanities (CIFFyH). As Jelin (2004) expressed in Buenos Aires, “in the de-
cade of the 80 in the Historical Institute of the City of Buenos Aires, were generat-
ed productive interaction spaces, bodies of production, validation and legitimating 
of knowledge, which were scopes of ambiguous boundaries, junctions of dynamic 
exchanges between Academic, State and Human Rights Organizations”.

Museum of Memory

In the analysis of this special case, we can highlight the fruitful exchanges in the 
Museo de la Memoria [Museum of Memory] created in 2000. 

I must clarify that the historical theme they are trying to convey, is linked to the 
tenets of the ambiguous definition of “recent history” and the complexity of cultural 
practices which emerge from this definition, such as stocks and efforts exerted on 
and from a vast variety of assets, which are still in definition and construction stag-
es, as the assigned managers – in a large majority – are at the same time actors and 
witnesses “bearers of memories”.

The construction of these assets with the leadership of the State’s action, in-
volves a complex circulation of ideas and projection of interests, both in the adop-
tion of strategies of production and execution of the memory spaces for the Promo-
tion and Defense of Human Rights, and also in the conditions of the policies of 
cultural management, when applied to a given selection of values   to provide for its 
preservation and its circulation, according to the evolution of communicational 
strategies adopted in the context of a comprehensive policy (Ballat Hernández and 
Tresserras 2002, 15–25).

ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada)4 [ School of Naval Mechanics], is 
the most paradigmatic example of these resignified  “primary spaces” which come 
from our heritage,  and which have already been established as an indelible mark of 
a complex and traumatic past. In this particular case, I highlight state terrorism and 

3 Collective Memory and Repression: Comparative Perspectives on the Process of Democratization 
in the Southern Cone.

4 School of Naval Mechanics.
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its consequences, whose definition is still in judicial process.  And simultaneously 
– an aid to set out and to circulate some cultural performances, a result from the 
selection and adoption of forms of communication and of diverse discursive practic-
es used. 

Murilo de Carvalho (1997) poses that “At the same time, they are pedagogical 
instruments for the transmission of social memories for future generations, in ac-
cordance with the new terms “restored democracy”.)

 It is in the conformation of these heritages – determined and established by the 
exercise of power at different levels and strata (national, provincial and local) – 
where  landslides, transferences and ideological exchanges converge and refer. There 
are various projects of organizations and actors that inspire the construction of cul-
tural identities and the consolidation of the collective memory. 

Jelin (2004) believes that “The core theme of these new institutions and the time 
span they cover, becomes possible because of the guidance of the demands of the 
human rights movement, by the multiplicity ways of circulation and production of 
knowledge and by the effect of the debates and controversies about the concept of 
Heritage, Memory and the status they acquired as credible witnesses in court areas”. 

The first organism of denunciations bearing the expression Derechos humanos 
[Human Rights] in its name was created in 1975: It was the APDH: Asamblea Per-
manente de derechos humanos [Permanent Assembly of Human Rights]. It drew up 
the payroll of missing people and centralized the work of the complaints register. 
Later, its files were the basis to make preparatory lists for the visit of the Inter-Amer-
ican Commission of Human Rights of the OAS in 1979.  The organism also pub-
lished a payroll of 5566 cases of “detenidos-desaparecidos [detained disappeared]”.5  

In April 1977, and due to the intensity of repression, agencies to aid “affected 
and their families in their search began to be created. The most prominent associa-
tion still is Madres de plaza de mayo [Mothers of plaza de mayo]”. The Mothers be-
gan their task carrying out peaceful public demonstrations, where they demanded 
to know the whereabouts of their abducted children. As time passed, they were 
nourished with more adherents, and every Thursday, they repeated their most visi-
ble activity: the walk around the Plaza de Mayo wearing white head scarves embroi-
dered with the names of their children.

Mothers accompanied Adolfo Perez Esquivel to Sweden to receive the Nobel 
Peace Prize that was awarded to him in recognition for promoting an international 
campaign against the atrocities committed by the military regime. The Nobel Prize 
Award, constituted the most explicit international recognition to the struggle for 
human rights in Argentina (Jelin 2004). 

Perez Esquivel nurtured his archives about the fate of many missing people with 
documents provided by their own relatives.

5 Detained-disappeared.
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At that time, the Mothers coined the term Aparición con vida [apparition with 
life] slogan that has transcended time and is still used to summarize their claims.

Ever since 1980 and 1981, there is a conjunction of the struggle for human rights 
with the demand of justice. The claim was to link peace with justice and truth.

In November 1983, President-elect Raul Alfonsin received Mothers of Plaza de 
Mayo, who sued him in future government, will ensure that the documentary evi-
dence of clandestine detention centers, and would not to leave the country.

In Argentina, the struggle for the defense of human rights was a fundamental 
element in the consolidation of the emerging democracy.

In December 1983, the same President Alfonsin announced the creation of the 
CONADEP: Comisión nacional sobre la desaparición de personas [National Com-
mission on the Disappearance of Persons], which would be responsible for conduct-
ing the investigation of crimes committed during the dictatorship.

The Association of Mothers witnessed providing photos and other documents 
necessary to prove the disappearances and to substantiate the trials that then would 
go to civil courts to decide.

The publication of the book “NUNCA MAS” [Never Again] gave visibility to 
those testimonies gathered in the report of the CONADEP.6 With the aid of its evi-
dence, the trial served to incriminate the military junta, and was the moment of 
greatest impact of the human rights struggle in Argentina.

The substantiation of the legal trial, it was not easy. It had to be based on the 
testimony of victims, as the records and military records were not available.

In 1992, the “Comision Nacional por el Derecho a la Identidad”7 and the “Na-
tional Genetic Database” were created to carry on tests to identify affiliation in order 
to restitute abducted or born in captivity children to their biological families.

In April 1996, the Spanish judge Baltasar Garzon, supported by the material 
collected by the CONADEP, began proceedings to prosecute Argentinean military 
who served during the last dictatorship.

Historical understanding of the dynamics of this specific space, would become 
so in the recognition that is the product of practices of the established power and its 
confluence with civil society, which is held in recognition of its specificity as a cul-
tural institution jointly with the preservation and restoration of tangible assets (doc-
umentary and its building complex), pedagogical activities and commemorative 
evocation.

Thus, the space proposes a many-sided and plural memory, which shares the 
same symbolic territory with other institutions such as the Archive of Memory of 
the city of Cordoba.

6 National Commission on the Disappearance of Persons.
7 National Commission for the Right to Identity.
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The Provincial Memory Archive was created in 2006 by a provincial Act8 which 
stated that the site which was a clandestine detention centre before and during the 
last military dictatorship became not only a site of memory but also a place for pre-
serving the documents which are known as repression documents, which are all 
kind of documentation that shows how the state terrorism worked but also gives a 
broader frame to a totalitarian culture or a society in which genocide was in some 
way possible.

It’s a peculiar Archive since it was created without papers, without documents. 
Since the creation of the Archive, since the Act, the recovering of these vital ele-
ments has been carried on and the purpose of archive has not only been of helping 
justice against crimes against humanity but it also has had the purpose of contribut-
ing to the recent local history.

The Research Area of the Provincial Memory Archive works mainly with docu-
mentation, which is the result of different types of search. We are always interested 
in making clear that the idea of memory is what you search about the past, the ques-
tions that you make about the past in the present. Observing and  understanding the 
memory in this way, standing in the present,  makes logic or, at least, guides our 
search in general, and is wide enough to be conscious that, maybe, in some other 
time, the questions about the same documentation we are working today are differ-
ent. This has made us; for example, try to have the broadest possible criteria when 
we are looking for documentation in different institutions.

This task is quite hard and meticulous since you have to go and search. It́ s not 
just that the documents are transferred to the archive, but the people who work in 
the archive is part of the search in the police stations or in the different offices.

Since the creation of the Provincial Memory Archive, people have been search-
ing in different places. That means we have been more systematized and what wé ve 
got is richer. For instance, wé ve been searching at the Police of the province. But the 
Police of the province is not a homogeneous institution either. So we have been go-
ing around different police stations and other related offices. Also from that logic, 
the questions can be very complex, trying not to close the debate in what it can be 
state terrorism which began as from 24 March, 1976 to 1983, but also trying to in-
clude longer periods, and also trying to see how the repressive forces were part of, 
for instance, what can be called state terrorism before 1976: from 1974 with the 
World Soccer Cup, in 1978.

We are convinced that nowadays there is still information that was considered 
marginal in those times even by the repressive forces and due to that it has survived 
all these years and it is scattered or – as we found during our search – abandoned in 
some places such as police stations – specially where documentary material specific 

8 Act Nº 9 286, 22 March 2006 called “Law of the Memory”.
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of the ordinary administrative practices at the police station is preserved – its surviv-
al is a priceless way of saying. A remarkable example is the systematic record in the 
logbooks, which register the most important events in the particular jurisdiction of 
that police station.

In most cases, those depots cannot even be called storehouses: they are some-
times a kind of rubbish dumps, fact that has made the preservation work even more 
important. Whenever we go to a police station, for example, we recover documents, 
we classify them, we clean them a little and we make the transfer record which is 
later used for the preliminary inventories.

Opening the archive to the external request was a quite important break. Not 
only researchers are allowed to attend and use those archives. Common citizens and 
many different organizations can also go and complete a file card to request infor-
mation about themselves, about relatives, or other different specific purpose. All this 
has made us widen our questions.

In the holdings where we can find valuable archives, we can include the premis-
es of the Archbishopric of Córdoba There, for example, we can find a number of files 
of the Ministry of Government, and historic private collections. But, all the same the 
biggest and most prized collection is that of the Police of the Province of Córdoba. 

We do not have the intelligence archive. Personally, at this moment, I do not 
think there is one intelligence archive. I consider the repressive apparatus was intri-
cate enough to be represented in different ways. For instance, there was the evidence 
reported as belonging to the Batallón 141 de las fuerzas armadas [Battalion 141 of 
the Armed Forces], but some of their operations were registered in the Police De-
partment and this makes the thing more complex.

To name a very  concrete example, at the Police station Nº 3 situated in Santa 
Rosa Street in down town of city, the staff of the Provincial Memory Archive had to 
show up  this police station twice to recover documents of the period between the 
years 1973 and 1983. This material was exposed to humidity and insects, with spider 
webs, fungi… documents that remained that way ever since the year 1981... October 
1981. And now they belong to the series Sumarios [Summaries].

Once the documentation is found, we have to apply the archival method, which 
consists of basically respecting the origins, not mixing the collections or the docu-
ments coming from an institution with the ones coming from another, and, if pos-
sible, trying to respect the original order, that is, how they were created and how 
they were placed in the archives.

People who work in the Preservation Area start to have an idea of the material 
that is getting in, they start to have an idea specifically of the holdings of the police:, 
how the force organization was, how the information circulated internally and all 
other kind of  relevant information that would be useful be shared.

Basically, the task or the purpose of the archival method of archives is to be able 
to tell about the institutions performance. When you recover an archive and you put 
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it in order, the archive has to reflect how that institution was organized and how it 
worked. As regards the classification, basically, there are four or five types of docu-
mentation, which are repeated. Those are files, summaries, record books and gener-
al statements, for example, and then the police publications, that is, the agenda and 
the newsletters.

These are records, books. In this case they have fungi, we face the worst part, 
because it takes a long time to recover the document, as we have to clean it sheet by 
sheet. During the process, we have to be very careful because the paper has already 
been affected and it is much more fragile. 

The documentation at the police headquarters Nº 11 entered in April 2008 and 
our priority was to recover this documentary holding because of the bad condition, 
particularly the log books. 

In that case, first we selected those, which needed an urgent treatment. At the 
beginning, they were hovered, and then they were disinfected. We removed all the 
metallic material, such as hooks, clasps, all kind of materials that can produce oxi-
dation. After this cleaning, a complete holding was cleaned, arranged, classified and 
we started to make an inventory. At this stage, it was just a preliminary inventory to 
have an idea of what we had, so as to know what there was in this or that box or 
place if somebody needed a document.

Then there were meetings to give we give priorities: if it was necessary to work 
with this documentation to digitalize , because we had to give it back, or for any 
other important different reasons, The tasks we coordinated so that the preservation 
area gave priority to this documentary materials so as work with this information.

The inventory is the first approach to the document, even when during the 
search we can identify something interesting. The inventory allows us to see all the 
documents of a particular holding and to know when this material can be useful.

In this particular archive of the Police Station N° 11, there are donations of pri-
vate collections, letters which were written in jail in different types of paper. We 
have these, which have been also treated, they had holes, and they have been re-
paired and preserved in polypropylene folios for their correct preservation.

Apart from inventorying and analysing the information, the Research Area 
gives data to third parties and this is the repairing function of the archive that is, 
giving to those people involved, or their relatives, the papers where this person or 
facts related to this person appear.

Besides we always make clear that in many cases the documents that we give, 
were made by the security forces, consequently there is a biased view, a specific 
interest, the document is talking from the point of view of that producer, and that 
is not the founded truth and is  trying to give a context and a complexity to that 
written word which, in this culture, is very strong and is a powerful truth, because, 
in many cases, the security forces documents were trying to construct the enemy, 
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demonise it, and when we give that document, in many cases, the person has to 
understand this so that when the person reads the documents, he or she can ques-
tion them from his or her own experience and from his or her own view. 

We always try to work on these two extremes, in the urgencies and needs of to-
day but also on the macro project. In that respect, it is necessary to work together 
with the Preservation Area, even with this complex aspect related to the digitaliza-
tion and the database, since there is a lot of paper and a feeling that at least at the 
beginning we have to try to describe it.

Until this moment, 30% of the documentary archive has been restored, cleaned, 
classified and arranged, and is ready to be consulted.

The archive documentation is public, anybody can have access, but the docu-
mentation has different levels of accessibility so as to preserve the privacy of the 
people. Not everybody can see all the documents that there are preserved in an ar-
chive. In order to see a document which has a name, this document has to be re-
quested by the person named in the document or by a close relative, who has to 
show real interest.

The mission of this archive is to protect this information, arrange it and have it 
at the disposal of those who want to do research and those who want to know 
though this information. It́ s a very big responsibility and that́ s why we need to have 
the broadest possible criteria to understand that not only wé re looking for legal in-
formation but also wé re trying to find signs, clues, traces that provide an absolutely 
complex and absolutely broad historical frame.

There has been a very long work and in the Provincial Memory Archive. We 
have always tried, if possible, to apply the archival method, as we said before, to 
show, or to be able to show, how the institutions operated during the state terrorism 
decade.

In this place there are different areas9, we work in different topics, but we all 
have the same focus which is related to working with this period and being able to 
put words to those empty spaces, to those big silences which had to do with the state 
terrorism.

What is meant by past events appears as tangible, visible and exposed to histor-
ical consciousness and becomes an object of management whose testimonies are 
retained as documentary sources -oral and written- with the purpose of transmit-
ting and displaying the pierced traditions, the historiographic narrative, and what 
was made invisible through oblivion.

The evolution of space-monument “ESMA” and the “Memory Archive” are relat-
ed not only to the discourse of “preserved” today, but also with history in relation to 
the different stages of society and other preexisting “memories”. They have a com-
plex conformation of a shared symbolic order and they are products of the trade and 

9 Research Area; Documentation and Preservation Area; Archives Area: Oral History.
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confluence of a variety of institutions that promote a sense of belonging and the 
visibility of certain actors involved in the defense of human rights.

Research and Historical Memory: the Value of Archives

The image of Archives appears more tied to institutions that are part of the es-
tablishment than to civil society, although it is society, which in fact receives the 
benefits of such institutions. Citizens seem not to recognize the value of Archives as 
a public good and as an essential element to society.

The task of the archives involves ethical and political aspects. It not only implies 
the control and condemnation of looting or destruction of assets, but it also includes 
actions to eliminate the persistence of certain inner noxious dynamics that some-
times endanger the public character of funds.  The reliable archive should not only 
be protected and tidy, but should be an effective public sphere, radically alien to any 
arbitrary use. They are institutions that should – once and for all – be regarded as 
areas under continuous construction.

But, what does “thinking the Archive as an area under construction” mean?
First, we have to agree that the Archive is something that is used, but that it also 

must be expanded by the admittance of new parts or documentary series, and that 
it is only meaningful if it is widened and also guarantees the possibility of referral.  
Archives are alive only if they consulted.

Having in mind what I previously said, we wonder: Why a law on Access to 
Information in Argentina should be passed?

We must note that in Argentina, there is a cultural impediment against the rule 
of law and a culture of openness to the right of access to information.

There is a new vision within the legal discipline, strengthened by the constitu-
tional reforms approved in 1994 and that were crucial for starting a process of clar-
ification of this core issue of the access to public information.

In Argentina, information about governmental actions was traditionally under-
stood as an obligation emanating from the State, to make known the results of the 
decisions of the constituted powers; as a must of the republican form of government, 
but not subject to the exercise of a human right of citizens in general, or a citizen in 
particular: the right everyone has to have the information according to their needs 
or to special concerns. Emphasis is placed on the publication of the recently promul-
gated laws or the decrees that are issued. Advertising is just to make known and es-
pecially to legitimize the acts of the state. As manifested Szlejcher (2009) this view 
still stands, but does not meet the current requirements of modern society.

The paradigm of advertising the acts of government is normally focused in offi-
cial bulletins, although it is common knowledge that the publication of something 
in these newsletters is the best way to hide something else. Not only that, they are 
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usually printed belatedly and of course they never publish the secret decrees of the 
Executive, this argues against their reliability and effectiveness.

Human Rights

The declarations of human rights, whether global, regional or internal to a given 
country, are a basic postulate of social co-existence that is proposed as a “political 
premise of life in society”.

Its origin is not in the law, but in the political conception of a human commu-
nity pleasant to human beings and respectful of their dignity. It is certainly ulti-
mately linked, to the ideas of ethics and justice, and in a concrete way, constitutes 
the shape that human beings want to give to the society they live in.  

In the 1994 reform, 11 international instruments on human rights (statements 
or agreements) with institutional hierarchy were added. Art. 75 include “approve or 
reject treaties concluded with other nations and international organizations and 
pacts with the Holy See”. These treaties and agreements take precedence over na-
tional laws.

 Right to Information

Why is it important? What is its relationship to the research process?
To be able to clarify this issue, first of all, we have to say that all human rights 

can be broken down to three categories if considering the constitution of their inter-
nal structure: subject, object and powers.

If you study the right to information from this perspective we come to the con-
clusion that: 

• The subject of right to information is a universal subject: it is conferred to all 
men in the same way. No one can speak of exceptions.

• Its object is information. The right to information is the good to be protected 
and secured. Its accuracy should be ensured, so that citizens can feel protect-
ed and integrated in their social life, in what constitutes the community.

• The powers are the possibilities of actions of the subject. They are what give 
life to the rights issue. This is the reason why it is said that they form its con-
tent, and they denote their particular way of being (Azurin Ana. p. 53–54).

Needless to say that the origin to the right to information dates back to the im-
mediate international reaction to the atrocities committed during the Second World 
War and are a direct result of the creation of the United Nations Organization, 
which is the natural venue for the elaboration of international conventions.
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Argentina’s Constitution, in Article 38 of Chapter Two, outlines the New Rights 
and Guarantees. Among them, we must highlight those given to political parties as 
well as, references to legal security when accessing public information and dissemi-
nating ideas.

Our constitution has paid special attention to an important aspect of the right 
to information, which is the petition of habeas data, or the right to access to infor-
mation about oneself, either when in the hands of public or private entities, or when 
necessary, to update or correct this information. For example, Article 43 poses that 

Any person may bring this action (of habeas data) to take cognizance of the 
data about himself and its purpose, of the information which may appear in 
public or private records or databanks that provide reports, and case of falsi-
ty or discrimination, to require their suppression, confidentiality or updat-
ing. Besides that, the secrecy of journalistic sources of information must not 
be affected.

TICs

The advancement of information technologies and communication provides ex-
cellent opportunities to increase access to records that have traditionally been avail-
able only in the archival institutions where they were preserved. We should consider 
that the technologies of information and communication, in the last 50 years have 
evolved in such a way that they have eliminated the barriers of time and space.

In Argentina, the right to truth has been a leading issue because of what hap-
pened during the military dictatorship and the difficulties that existed for years in 
moving forward with the trials (due to amnesty laws and so on).  So, the Truth Trials 
began to take place, but they could not attribute criminal liability. They helped to 
determine what happened during the dictatorship, because there were thousands of 
missing persons and families claiming about what had occurred with bodies.

Reality in Argentina

As expressed in the first words of this paper, in my country, at the time when it 
was written (2014) there was no national law on access to public information. We 
only had the Decree 1172/2003, which included various aspects related to General 
Regulations in Public Hearings; for the Advertising Management within the Execu-
tive Branch; of Access to Public Information for the Executive Branch, and for Pub-
lic Hearings in Regulatory Public Services Agencies.

In the province where I come from, since then, there is a local law – 8835, called 
Carta del Ciudadano [Citizens Chart].
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 Related to this chart, I would like to highlight a few of its relevant aspects. For 
instance, the one where the State promotes and ensures public participation and 
control, or fosters  private initiative, timely information and transparency of public 
management,  as well as the constant rendering of accounts and the full responsibil-
ity of officials.

In our capital city, Buenos Aires, at that time, there were also approved laws 
related to the right of access to information. Thus, for instance, law Nº 104, deter-
mines that every person is entitled to receive complete, truthful, accurate and time-
ly information of any public organism of the city.  It also regulates exceptions, pre-
scriptions, and funds to be used for their effective implementation.

It was from that time, 2014, when remarkable and rapid changes began to take 
place. And at last, in September 2016, a national law – 27275, related to the Derecho 
de acceso a la informacion pública [Right to the Access of Public Information] was 
thankfully issued.

Also, it is important to remark that, some NGOs have worked on trying to ob-
tain access to certain police summaries, especially in those cases where police per-
sonnel have been responsible for violent actions.

The new optics on the topic also implies the need that information should be 
provided with appropriate technology to allow to access to it with maximum speed 
and as many channels as possible.

TICs are, according to Escobar de la Serna, a great power-sharing mechanism, 
and for that reason, it promotes and guarantees freedom.

If information is power, no one can monopolize it. Censorship will not be pos-
sible either.

This helps to boost control over the function of the state, and also improves the 
quality of government and optimizes its dynamics.

The act of maintaining secrecy over the information of public interest should be 
exceptional and should be a mere suspension of the right of access to public infor-
mation.

For all the above mentioned reasons, it is of utmost importance to have specific 
laws to regulate in the most appropriate way the actions the state has to take to ensure 
access to information, with no costs or restrictions that may violate its guarantee.

The right to request information should be articulated with other values   and 
interests for the common welfare. For instance, the right of privacy to be protected 
and in certain circumstances, industrial, commercial, scientific, financial or techno-
logical stealth, in international negotiations, in national defense issues, or for infor-
mation protected by professional secrecy.

A quite large segment of society has discovered the immense power that gives 
the access to public information at the time of their self-defense and the democratic 
republican system as well. 
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With that landmark, this same society, tries to restrict the possibility of using 
“Decrees of necessity and urgency” and the managing of “Reserved funds”, which 
are always unaccountable. 

In Argentina, a country of neo-roman tradition of written law, the existence of 
the norm for the full exercise of those rights is essential. The right to public informa-
tion must be incorporated not only with legal but also with constitutional status.

Final Words

We have walked a long way in the search for truth and justice. Archives of most 
various kinds have been essential aids to approach the objective. There still remains 
a long way to go. The clamor for NUNCA MAS [never again] must guide our work. 
From our social role as archivists, we must strongly commit to ensure the protection 
of memory.
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НЕКОЛИКО РАЗМАТРАЊА У ВЕЗИ СА ДОКУМЕНТИМА  
О НЕСТАЛИМ ЛИЦИМА У АРГЕНТИНИ

Сажетак: Аргентина настоји да се опорави од трауматично прећутане прошло-
сти и испуни захтеве за успостављањем постдиктаторских друштава. Сложена ево-
луција друштва у земљи, упоредо са трансформацијом друштвено-политичке реги-
оналне и међународне панораме, створила је интерпретативне изазове о којима се и 
даље расправља. Овај чланак истиче посебну важност односа људских права и отво-
рених архива за документовање злочина против човечности извршених у доба дик-
татуре и стратократије, као и значај истраживања историјског памћења и улоге до-
кумената и архива.

Чување архивске грађе је од кључне важности за обезбеђивање опстанка такве 
врсте документације, која се сматра најзначајнијом за утврђивање одговорности, за 
гарантовање евентуалне штете, за реконструкцију друштвене историје или за очува-
ње идентитета несталих и сећања на њих. Чување и брига о грађи овакве провени-
јенције је од важности и у испуњавању имплицитног етичког императива (као, на 
пример, када је реч о документацији која се односи на злочине против човечности 
извршене у Латиноамерици, Аргентини). У том смислу, архиви не само да могу да 
буду корисни, већ би требало да буду проширени уносом нових јединица као што су 
усмене историје или документарне серије.

Кључне речи: документи, правда, људска права, нестала лица, идентитети
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Abstract: Researching on China, as a global power, has so far been received the serious 
academic interests of many scholars in various fields such as history, politics, culture, etc. 
The attractiveness of these themes also laid the foundation for the establishment of large 
worldwide networks of research institutes and centers on Chinese studies all over the world 
and Vietnam is not exceptional. In an effort to contribute to the field of archival studies on 
Chinese documentation in Vietnam, this article firstly aim to discuss briefly the archival 
documents on China. Secondly, the article evaluates the values of the Chinese documenta-
tion blocks archived in Vietnam. Finally, the article examines the possible methods of ac-
cessing to these blocks of achival documents on China currently preserved in the archives of 
Vietnam. 
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Introduction 

Researching on China, as a global power, has so far been received the serious 
academic interest of many scholars in various fields such as history, politics, culture, 
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etc. The attractiveness of these themes also laid the foundation for the establishment 
of large worldwide networks of research centers on Chinese studies including the 
USA (Harvard Yenching Library), France (AFEC – Association Françaised’Études 
Chinoises); German (Asien – Orient – Instituts, Tuebingen University); Belgium (In-
stitut Belge des Hautes études chinoises). In Vietnam, the Center of Chinese Studies, 
established in 1993 (later renamed as Institute of Chinese Studies (ICS) under the 
Vietnam Academy of Social Sciences) and the Center for Chinese studies, established 
in 2002 at the University of Social Sciences and Humanities (VNU, Hanoi) function 
as research, training and application institutions for China’s related issues. Estab-
lished in 2017, the Center for Chinese Studies, University of Social Sciences & Hu-
manities (VNU, Ho Chi Minh City) is likely the first center in Southern Vietnam to 
study China’s contemporary issues from the perspective of the social sciences and 
humanities. 

Although Chinese studies is both fascinating and attractive issue, in Vietnam, 
the source or archival documents on China are rarely mentioned as an independent 
and specialized scientific works. Approaching in terms of the archival sources or 
studies materials on China in Vietnam are often presented in the following catego-
ries:

– As part of the introductory content in historical works on China such as the dis-
sertations and monographs related to Chinese history. For instance, the doctoral 
thesis of Hoang Phuong Mai (The Institute of Sino-Nom Studies, 2014), “A Re-
search on Diplomatic Documents of the Nguyen Dynasty (Vietnam) sent to the 
Qing Dynasty (China) for period 1802–1885” and articles written by Pham Hoang 
Quan in “The Paracel Islands and Spratly Islands: A study from Chinese historical 
sources”. In addition, there are many Vietnamese scholars who have been interest-
ed in and used many archival documents on China in their research such as Vu 
Duong Ninh, Nguyen Nha, NguyenQuang Ngoc etc. Some archival documents on 
China have also been referred to in the book “The Truth about Vietnam–China 
Relations over the past 30 years” (Truth Publishing House, November 1979).
– Some specialized research journals have also published and introduced other re-
cords such as maps related to China, such as the Journal of the State Record and 
Archives of Vietnam (tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam). These maps were exhib-
ited in order to re-assert the Vietnam’s sovereignty over Hoang Sa and Truong Sa 
archipelagos. In addition, many authors have also referred to some archival docu-
ments in their writings that published on the Journal of Chinese studies, Journal of 
Xua and Nay (Past and Present), Journal of Historical studies as well as others but 
mostly in scattered and unsystematic form.

In an effort to contribute to the field of archival studies on Chinese documenta-
tion in Vietnam, this article firstly aim to discuss briefly the archival documents on 
China. Secondly, the article evaluates the values of the Chinese documentation 
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blocks archived in Vietnam. Finally, the article examines the possible methods of 
accessing to these blocks of achival documents on China currently preserved in the 
archive agencies of Vietnam. 

1. An overview of the archival documents on China in Vietnam

1.1. The volume and composition of the documents

In this scope of research, the archival documents on China can be understood as 
documents containing information related to China through historical periods, 
formed during the functioning of state management agencies and/or collected and 
kept in various related research institutes. In Vietnam, these documents are current-
ly being preserved mainly in the State Record and Archives that according to our 
survey, including: National Archives Center I (Hanoi), National Archives Center III 
(Hanoi), Archives Department, Central Party Office, the Insitute of Sino-Nom Stud-
ies. The content contained in these archives (compiled in the nineteenth century) is 
very diverse, reflecting and referring to the historical events, people and country of 
China in the 19th–20th centuries with thousands of volumes corresponding to tens of 
thousands of sheets or thousands of books are being carefully kept at the archives 
and research institutes.

In the administrative document block written in French preserved in Hanoi Na-
tional Archives Center I, these include about 60 fonds (equivalent to 4,000m selves) 
of documents that formed during the operation of administrative agencies, special-
ized agencies, courts, companies, a number of associations of Indochina, Tonkin, the 
Residents of Tonkin provinces, Hanoi Judicial Court. Among them, there are also 30 
archival fonds written in French with 5,067 files with rich contents related to China 
in late 19th and early 20th century. The composition of these fonds is mostly paper 
documents (conventions, treaties, agreements, legal documents, exchange letters, re-
ports, contracts, individual and organizations letters) as well as maps or drawings.

The archival documents on China preserved at the National Archives Center III, 
have been established since 1945. Before 1949, the documents focused mainly on 
the foreign policy of the Government of the Democratic Republic of Vietnam in 
order to gain and maintain national independence against the destructive actions 
from the pro-West forces, including the Chiang Kai-shek and Vietnam–China rela-
tions during this period. In 1949, the People’s Republic of China was formally estab-
lished. On January 18, 1950, China recognized the Democratic Republic of Vietnam 
and officially established diplomatic relations with Vietnam at ambassador level in 
April 1951. This event opens a new phase in foreign relations between the two coun-
tries. Since then, these include the diplomatic documents in the composition of 
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Vietnam national archival fonds. Most of these documents can be accessed to until 
2007 (according to the regulations on the period of the collected document for his-
torical archives).

In the enormous volume of documents on all aspects of modern Vietnamese 
history preserved in the National Archives Center III, archival documents on China 
make up a significant proportion, with thousands of related records and documents 
(about 3,000 records)4 mentioning the Vietnam–China relations on many different 
aspects in many different fonds, mainly in the following fonds: The Prime Minister’s 
Office, the Government Office, the National Assembly, State President Office, State 
Planning Committee, Ministry of Industry, Ministry of Culture; Ministry of Fi-
nance, Ministry of Health; Viet Bac Autonomous Region Administrative Committee; 
Ministry of Materials; Ministry of Planning and Investment; Ministry of Agriculture 
and Forestry.

At the Archives Department of the Central Party Committee Office, the docu-
ment block on China has mainly been collected under some projects of that office for 
the past several years. Among the documents on countries, Taiwan (China) is the 
place where President Ho Chi Minh and a number of senior leaders, patriotic activ-
ists, and predecessor organizations of the Party operated. The earliest date of the 
collected documents is on 1933 and the latest is on 1974. The above document block 
consists of nearly 1000 documents with 3000 pages. After being collected, they have 
been classified, preliminarily arranged and cataloged. Block of documents in the list 
have been originated from many organizations and authors, such as: Viet Minh 
Front, Government of the Democratic Republic of Vietnam, President Ho Chi Minh; 
domestic and oversea political parties such as: Vietnamese Revolutionary Alliance 
(Viet Cach), the Nationalist Party of Vietnam (Viet Quoc) and its leaders such as 
Nghiem Ke To, Nguyen Tuong Tam, Vu Hong Khanh; Vietnam Mutual Support As-
sociation in Kunming – China, the Vietnam Association of Overseas Vietnamese in 
Shanghai – China, the National Restoration Army of Vietnam; the Nationalist Party 
of China, the Nationalist Chinese Army, President Chiang Kai-shek and the Overseas 
Division of the Republic of China, the Military Fronts of the Chiang Kai-shek army 
in Vietnam; organizations, individuals, embassies, foreign news agencies and news-
papers based in China and Vietnam. 

In the Sino-Nom repository under the Institute of Sino-Nom studies, copied or 
reprinted records from Chinese bibliographies, within the publishable scope and 
currently permitted for the readers to access, are listed in two sections AC and HV, 
with 1,426 books and 215 books respectively. However, being considered “the larg-
est center of Han Nom archives and documents in Vietnam today”, in fact, archival 
documents about China are categorized in many different sub-repositories or pre-
sented in many different documentary fonds. Along with Sino-Nom bibliographies, 

4 Database updated as of September, 2020.
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Sino-Nom scripts with more than 50 thousand engraved blocks collected from 
many regions across Vietnam and contain much content related to Chinese themes 
of research.

1.2. Characteristics of language, form and information carrier 

Records about China currently preserved in some of archival agencies and re-
search institutes in Hanoi show some features of form, language and information 
carrier as follows: 

The main language of the document is Sino-Nom written from the 16th century 
(at the Institute of Sino-Nom studies, the National Archives Center I with the Royal 
approval on official documents) and documents written in French (at the National 
Archives Center I). In addition, there are documents written in Vietnamese and En-
glish in other archives with different date. For example, the date of the China-related 
archives currently held at the National Archives Center III is from 1945, at the Ar-
chives Department of the Central Party Committee Office is from 1937.

The documents are diverse in themes including: (i) Administrative documents 
– paper-based: resolutions, directives, reports, letters, telegram, photos, articles, doc-
uments such as journals, magazines; (ii) Maps, drawings (using technical language, 
at National Archives Center I, National Archives Center III, Archives Department of 
the Central Party Committee Office), books, drawings, bibliographies, inscriptions 
and other archival forms, if any, are represented by Sino-Nom hieroglyphs and fig-
ures, maps.

Information carrier is mainly written on paper (with suitable quality for each 
period), many archives related to China are currently preserved at the Institute of 
Sino-Nom studies, the National Archives Center I has been digitized to facilitate 
management, exploitation and use. 

2. The value of the Chinese documentation blocks archived in Vietnam

It is undeniable about the rich value of the archival documents about China pre-
served in different institutions in Vietnam. Although Vietnam–China diplomatic 
relations is an important topic of many research work, it still reveals many promising 
aspects of research approaching from a modern perspective. Some of the following 
values can be mentioned.

Block of documents and archives about China preserved in Vietnam provides 
systematic and comprehensive research data on the Chinese theme from before the 19th 
century to present. The studies not only deals with the perspective of historical ap-
proaches but also extend to a lot of research topics on politics, society, law, science of 
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China in the past, through which decode the contemporary issues of this neighbor-
ing country. One can include the bibliography on China currently managed at the 
Institute of Sino-Nom studies, as copies of books printed in China by Chinese au-
thors from thousands of years ago to the 19th century, truly bears a valuable resource 
for these studies. The ideas and opinions of the authors in their works reflect not only 
the reality of Chinese society, but also the accumulation and crystallization of knowl-
edge of many previous generations of elites. The Chinese script repository that we 
currently preserved in Vietnam along with the contemporary knowledge, allows 
Vietnamese researchers to have more understanding about the country, people and 
culture of this neighboring country.

In addition to the records written by Chinese authors, many documents were 
composed by Vietnamese during their trips and envoys to China’s court. These valu-
able resources contribute to the study of China’s geography, maps and teritory. Some 
records can be listed such as the “The daily routine of the mission” (Kinh hành nhật 
trình khúc) written in Nom script, describing the the landscapes and places of China 
on the mission; “World’s Map Catalog” (Thiên hạ bản đồ mục lục) includes detailed 
maps of the administrative units of 13 Vietnamese and some Chinese provinces of 
the Qing dynasty; or the “An Nam’s monography” (An Nam chí nguyên) was com-
piled in the 17th century by a Chinese scholar Gao Xiongzheng (1636–1706) who 
appears to have relied on materials obtained during the Ming occupation of Vietnam 
(1407–1427), including local records. This record mentioned about the geograhphy of 
Vietnam from the Emperor Yao to the to the Ming Dynasty in 15th century. Empha-
sizing the image of China in Vietnamese records of the envoys, a researcher has af-
firmed that “[...] the mission route of the Vietnamese envoy spans many regions of 
China. During that journey, the messengers kept many records about the regions that 
they passed by. These records are valuable for researching on the history, society, and 
culture.” This is a presise statement in an overview study published in 2015 on poetry 
system written during mission to China that composed in Sino-Nom by Vietnamese 
Confucian scholars.5

For the modern period, documents and archives about China in Vietnam, which 
are mainly managed by National Archives Center III can provide researchers with 
many useful information on the following fields: 

Documents on political, military and diplomatic relations: The collection of doc-
uments reflects Vietnam’s foreign policy, foreign policy and cooperation toward China 
in the modern era such as records on Vietnam–China relations since Vietnam’s inde-
pendence on September 2, 1945; foreign policy of Vietnam and Chiang Kai-shek; the 
establishment of diplomatic relations between Vietnam and China in 1950; docu-
ments on the signing treaties and cooperation agreements between Vietnam–China; 

5 Nguyen Hoang Yen, Overview of oversea research on Vietnamese envoys to China, in Scientific 
Journal, Can Tho: Can Tho University, No. 36, 2015, p. 70.
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documents on Geneva Conference (1954), on the stance and diplomatic relations be-
tween Vietnam and China at this Conference [...] economic and military aid agree-
ments between Vietnam and other countries, including China; Agreements, MOUs, 
protocols on cooperation and equality in field of military and diplomacy between 
Vietnam and China; documents on the borders and territories between the two coun-
tries; dossiers for reviewing the inbound and outbound of the delegations of relevant 
ministries, agencies and branches in the two countries.

Documents on economic, financial and commercial relations: the collection of 
documents on Vietnam–China economic and trade relations plays an important role 
in reflecting the economic and trade relations between the two countries, such as 
commercial and trade exchange; relations in the fields of agriculture, forestry, fisher-
ies, seafood and railway. This collection includes documents, records, reports, de-
crees, agreements, correspondences related to manufacture, trade and investment 
policies between the two countries over time. Besides, during French–Indochina war 
and America’s war in Vietnam, China was one of the countries that gave aid to the 
Democratic Republic of Vietnam against the French colonialists and American im-
perialists. Therefore, along with documents reflecting bilateral relations, there are 
also records and documents on China’s aids and support to Vietnam in the years of 
resistance against foreign invasion. 

Documents on education and training, health care, communal affairs and com-
munication: Reflecting the cooperation in culture, education – training, healthcare, 
communal affairs and communication between Vietnam and China, these docu-
ments includes: dispatch, decree, report, reports on cultural work, education – train-
ing of technical workers, staffs, students, experts, international students and interns; 
documents on medical cooperation such as drugs, medical supplies, doctors, medical 
specialists, medical seminars, medical visits, surveys, and work in the health sector 
between the two countries. 

Documents on the construction of scientific and technical works: including doc-
uments such as contracts, official letters, reports, agreements, minutes of discussion, 
documents on negotiation on the construction of scientific and technical works; doc-
uments on factories, enterprise construction; the import of scientific and technical 
equipment from China for Vietnamese construction works and projects. 

Therefore, taking China as an independent topic for research, Vietnamese re-
searchers absolutely have many advantages in conducting their research. One of the 
advantages is that an enomours documents on China are archived in Vietnam. An 
undeniable value from these collections of documents and archives on China in 
Vietnam is its contribution to the study of Vietnam issues on the basis of reference 
to the documents related to China. In particular, the research topic on Chinese in-
fluences on Vietnam from the past to the present has been received great atten-
tion from Vietnamese, international and Chinese scholars. Typical for this research 



Thuan Dao Duc 
Tuan Cam Anh

104

direction is in the fields of Confucianism, literature, palaeography, history, and eth-
nography. 

The most typical example can be found in the research on Vietnamese Confu-
cianism. Confucianism with the common perception is that ideological theory was 
born in China and strongly influenced on many aspects of Vietnamese society 
throughout history. Confucianism always holds a signficant position in most of the 
researches of Vietnamese scholars on Chinese studies. Sino-Nom documents dating 
from the 16th century to the first half of the 20th century account for larger collec-
tions than other are preserved in the Sino-Nom library. Moreover, a large number of 
documents related to Confucianism and Vietnamese Confucius studies in its correla-
tion with Chinese cultural heritage. The remarkable content of the research on Con-
fucianism is the recognition of the influences of Chinese Confucianism on Vietnam 
and towards the assertion of the characteristic of Vietnamese Confucianism.

Next is the palaeography. Vietnamese palaeography, studied on the nature and 
structure of Sino-Nom scripts and its contents, derived from hieroglyphic script are 
inevitably compared and refered to Chinese literature. Attempts to separate the ori-
gin of Sino culture from the Vietnamese culture are to indicate the receptive and 
selective nature in the process of using Chinese characters in Vietnam and creating 
Vietnamese Nom scripts. Furthermore, this contributes to highlight the cultural val-
ue and the significant impact of Chinese characters and Sino-Chinese culture on 
neighboring East Asian among which Vietnam is a crucial partner.

The above-mentioned studies in comparative and reference manner, have con-
tributed to affirm the creative inheritance and distintive identity in the fields that 
Vietnam is inevitably influenced by China. In fact, the research orientation on Viet-
nam in its interaction with neighboring China always achieves dual goals: (i). identi-
fying the impact of China on Vietnam’s issues in general; (ii). it also points out spe-
cific points in political, economic, cultural and social issues of Vietnam in particular. 
Indeed, by studying the archival documents preserved at the National Archives Cen-
ter I on relations with the Qing court, not only the diplomatic strategy of the Nguyen 
dynasty towards neighboring countries but also Vietnam’s unique diplomatic strate-
gy could be clarified. The issue of the Chinese people mentioned in the Royal approv-
al on official documents also contributes to shed light on many socio-economic fields 
of Vietnam in the 19th century. Through documents and archives on China in Viet-
nam, the researchers also has the opportunity to clearly identify the country and 
people of Vietnam in history as well as contemporary. 

Thus, it can be confirmed that the blocks of documents and archives on China in 
Vietnam not only contributes to clarify the history of relations of the two countries 
but also are valuable sources in order toinvestigateeach country’s own issues inde-
pendently.
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3. Accessibilty to blocks of Chinese archival documents in Vietnam 

The above-researched blocks of achival documents are preserved in archival 
agencies or research institutions, which are always welcoming to scholars or those 
interested in. It is due to the fact that these are the valuable, ancient and rare bibli-
ographies, produced many centuries ago, materials of information carrier or com-
municative languages bears the mark of history or the archival documents contain-
ing a lot of sensitive information, therefore, the accessibility is more or less difficult 
for researchers. However, to address this problem, the state preservation agencies 
have all made efforts to create maximum conditions for researchers. For instance, 
all of the Royal Archives of Nguyen Dynasty have been digitalized, tranlated and a 
search database has been also built at the National Archives Center I. The block of 
land records has been compiled, while the document block of the Department of 
Archivesof Tonkin (Nha Kinh lược Bắc kỳ) was translated to summarize the con-
tent.

At the Institute of Sino-Nom studies, the digitization of Sino-Nom heritage has 
been started since 1998. Many rare and precious bibliographies have been digitized 
so that the readers can access to. Efforts to update search tools, in-depth translation 
of the content of Sino-Nom documents and archives over the years have contributed 
to increasing the number of national and international readers. Moreover, this also 
contributes to the formation of more and more interesting research projects on Chi-
nese studies. 

The accessibility and ultilization of archival documents have been available at the 
Vietnam National Archives Centers. The accessibility of users can be as follows: 

Issued the copies and authenticated archives: this form has been implemented by 
the Vietnam National Archives Centers in recent years. The centers provide the doc-
uments to readers in accordance with the state regulations by copying documents 
(photocopy); the copies with Center’s certified stamp is as valid as a notarized copy of 
the legal authority about the reliability of the document; color document copies. 
Readers can copy the whole or a part of the document depending on their needs and 
purposes. Agencies, organizations and individuals that use documents may authorize 
others to receive copies of documents. Authorized person must present a written 
authorization and identity card or passport.

Provide documents in the form of a contract, via postal or email: along with the 
development of science and technology, archives in Vietnam have studied and ap-
plied a number of new forms to help readers access documents quickly, conveniently 
and effectively. Especially, for those who stay far away from the archives centers or 
those who do not have conditions to use documents directly in the reading room, the 
centers can provide archived documents with the content of the readers in the form 
of service contracts or mailing by post, email.
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Display and exhibition of archived documents: readers can access the archives 
through visiting the exhibitions where the archival documents on relevent themes or 
topics displayed on the occasion of commemorating major national holidays and 
events, especially exhibition related to diplomacy.

Publishing and introducing document information in newspapers, magazines, 
websites, social networks (Facebook) and letters sending to the relevent agencies:The 
publishing and introducing documents on the mass media is a regular activity of 
the centers to propagate the policies of the party and state. This aims to recall the 
precious traditions of the nation as well as the contributions of individuals, leaders 
towards the revolutionary cause or commemorating the events of anniversary of 
diplomatic relations. Thanks to the application of information technology and the 
acumen of the leadership in grasping the trends and advantages to introduce doc-
uments on China to readers. On the occasion of important historical events or re-
lated, documents can be widely introduced through the articles on relevant maga-
zines, electronic newspapers or on Fanpages and Website of National Archives Cen-
ter III.

Publication of the archival documents: the archives centers and institute have 
paid much attention to the publication work. Annually, a good number of archival 
documents, books are published and compiled. However, depending on the purpos-
es and historical facts about China that these archival document can be introduced 
or used.

Another point that one should note when studying archival documents on Chi-
na, especially the Sino-Nom archival block is that it requires the competency, knowl-
edge and prudence and seriousness of scholars, especially for documents currently 
preserved at the archive centers. Indeed, with the actual situation of the Sino-Nom 
documents on China at the Instute of Sino-Nom studies, problematics about China 
are reflected in many ancient Vietnamese documents. This diversity opens up the 
prospects for many research topics, but at the same time prompts caution in the 
management and exploitation of traditional resources. Sino-Nom documents in gen-
eral and China in particular have parts that have been backed up in many versions 
and have been collected from many other parts of the world such as the École fran-
caise d’Extrême-Orient (Paris, France); Bulletin de l’École française d’Extrême-Ori-
ent; Harvard- Yenching Library (Boston, USA). The availability of numerous ver-
sions, being re-compiled for many times can lead to difficulty in document verifica-
tion. Therefore, a serious and scientific critique of historical documents is an import-
ant recommendation in order to access the truths contained in the above ancient 
archival documents.
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Conclusion 

Thus, research on China will always be a topical topic in historical, cultural, so-
cial studies in Vietnam. In order for these studies to be of good quality, it is certain 
that researchers have to convey a lot of different sources, in which it is impossible if 
not to mention the block of documents, archives related to China that are preserved 
in archive centers and some other research institutes in Vietnam. This article only 
initially studied documents and archives on China preserved in major archive cen-
ters and institutes in Vietnam. However, in order to develop and expand the Chinese 
studies in Vietnam, it is necessary to have a close cooperation and association be-
tween these important document preservation agencies as well as research institu-
tions in building a database of document with rich contents and diverse categories on 
Chinese studies.
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ВРЕДНОСТ АРХИВСКИХ ДОКУМЕНАТА О КИНИ  
САЧУВАНИХ У ВИЈЕТНАМСКИМ АРХИВСКИМ ЦЕНТРИМА

Сажетак: Изучавање Кине, као глобалне силе, до сада је задобило озбиљан сте-
пен академског интересовања бројних стручњака у различитим областима попут 
историје, политике, културе, итд. Привлачност ових тема такође је начинила темељ за 
успостављање велике мреже истраживачких института и центара за кинеске студије 
широм света, при чему ни Вијетнам не представља изузетак. У настојању да доприне-
су пољу архивистичког проучавања кинеских докумената у Вијетнаму, аутори овог 
чланка најпре имају за циљ да укратко продискутују о архивским документима о 
Кини. Друго, чланак оцењује вредност кинеских блокова докумената архивираних у 
Вијетнаму. На крају, у чланку су испитани могући методи приступа овим блоковима 
архивских докумената о Кини који се тренутно чувају у архивима Вијетнама. 

Кључне речи: Кина, Вијетнам, архивски документи, Национални архивски цен-
тар 
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Abstract: The article examines in detail the modern system of organization of the Pub-
lic Institution of the Republic of Crimea “State Archives of the Republic of Crimea”, analyzes 
the structure of the institution, the functionality and tasks of departments.
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The archival industry is an important component of the informational and cul-
tural spheres of society’s life, covering scientific, organizational, legal, technological, 
economic and other issues of the activities of legal entities and individuals that are 
associated with the accumulation, accounting, storage of archival documents and the 
use of information contained in them. Among the archival issues, the problems of 
the formation of electronic archival resources in the regions of the Russian Federa-
tion, in particular, in the Republic of Crimea, in the context of the active develop-
ment of information and social communications, remain insufficiently studied.

The archival management body of the Republic of Crimea is the State Committee 
for Archives of the Republic of Crimea (hereinafter referred to as the State Archives 

1 Јунона А. Денисенко, Државни архив Републике Крим (Симферопољ), Русија
2 Jeлена В. Латишева, Кримски федерални универзитет „Вернадски” (Симферопољ), Фа-

култет за историју, Одсек за управљање документима и архивске студије, Русија
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Committee of the Republic of Crimea) (formerly the State Archival Service of the 
Republic of Crimea)3; and the archives of the Russian Federation subject in the Re-
public of Crimea are two archives: Public Institution of the Republic of Crimea “The 
State Archives of the Republic of Crimea” (hereinafter referred to as the State Ar-
chives of the Republic of Crimea) and the Public Institution of the Republic of 
Crimea “The State Archives for Personnel of the Republic of Crimea”. In our study, 
we will focus on the structure of the State Archives of the Republic of Crimea.

The organization of work in structural divisions of the State Archives of the Re-
public of Crimea is carried out in accordance with the Law of the Republic of Crimea 
“On Archival Affairs in the Republic of Crimea”,4 “Rules for Organizing Storage, 
Acquisition, Accounting and Use of Documents of the Archival Fund of the Russian 
Federation and Other Archival Documents in State and Municipal Archives, Muse-
ums, Libraries, and Scientific Organizations”, approved by the order of Federal Ar-
chive Agency No. 24 of March 2, 2020 and other normative documents in the field of 
archiving.5 The regulations on the structural divisions of the archive determine the 
tasks, functions, authority and organization of the activities of the divisions. The 
structure of the archive is reflected in the staffing table, which determines the com-
position of employees of structural divisions, and is developed taking into account 
the tasks and functions of the archive, the conditions and characteristics of its work.

The structure of the State Archives of the Republic of Crimea includes such divi-
sions as:

Administration

(Director and two deputies) (3 employees)

Management positions (2 employees)

Department of legal support and public procurement 
(3 employees)

3 N. D. Borshchik and E. V. Latysheva, “Cooperation of the V. I. Vernadsky Crimean Federal 
University and the State Archival Service of the Republic of Crimea”, Domestic archives, no. 4, 2016, 
pp. 24–26 [in Russian].

4 On Archiving in the Republic of Crimea: the Law of the Republic of Crimea dated 14. 08. 2014, 
N 50-ZRK: [Electronic resource]. – Access mode: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.
cgi?req=doc&base=RLAW509&n=1317#01625923484306644 [in Russian].

5 Rules for the Organization of Storage, Acquisition, Accounting and Use of Documents from the 
Archive Fund of the Russian Federation and Other Archival Documents in State and Municipal Ar-
chives, Museums and Libraries, Scientific Organizations: [Electronic resource]. – Access mode: http://
archives.ru/documents/rules/pravila-2020.shtml [in Russian].
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Documentation department (3 employees)

The department of finance and accounting (3 employees)

Department of preservation, state registration and scientific reference apparatus  
(13 employees)

Department of acquisition and ordering of documents of the archival fund 
(6 employees)

Laboratory for ensuring the preservation of archival documents 
(7 employees)

Department of the use of information documents 
(11 employees)

Logistics department (12 employees)

Each department has its own tasks and functions, the content of which is reflect-
ed in detail in the job descriptions of the employees of the departments, which are 
available to all employees of the archive and determine the duties, rights and respon-
sibilities of each. The director manages the State Archives of the Republic of Crimea.

The functions of organizing and carrying out personnel work and personnel pol-
icy of the State Archives of the Republic of Crimea are assigned to the leading per-
sonnel specialist. According to certain powers, he works on the implementation of 
the following tasks: ensuring the development and stabilization of the staff, as well as 
constantly improving the level of professional knowledge, skills and abilities of the 
employees of the State Archives of the Republic of Crimea. Based on the implemen-
tation of an effective personnel management system, he monitors and ensures the 
conduct of personnel records management and the preparation of statistical reports 
on its work. Within his competence, he participates in the development of the struc-
ture of the institution and the staffing table, controls the development of job descrip-
tions. The administration of the archive ensures selection and placement of personnel 
in agreement with the Archives Committee of the Republic of Crimea. At the same 
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time, they take into account compliance of employees with qualification require-
ments, their business and personal qualities.

The department of legal support and public procurement is engaged in legal 
support of the activities of the State Archives of the Republic of Crimea and the pro-
tection of rights and legitimate interests in courts and other bodies, as well as con-
ducting legal expertise of draft orders, instructions and other regulatory legal acts of 
the institution. An important layer of work is associated with the support and con-
duct of procurement procedures carried out in accordance with the Federal Law of 
April 5, 2013 No. 44-FZ6, regulation on procurement and other regulatory legal acts. 
In addition to the above, the duties of the department employees include information 
and reference support for the activities of the institution on legal issues arising in the 
process of procurement activities, and provide advice to the structural units of the 
State Archives of the Republic of Crimea on legal issues.

The department of the use of information documents fulfills requests of state, 
other institutions and organizations of local self-government bodies, citizens of the 
Russian Federation, foreign organizations and citizens on the documents of the ar-
chive, including those of a social and legal nature. Thanks to the employees of this 
structural unit, everyone can receive the requested information on time, including 
sending by e-mail. The department implements the following: develops draft sections 
of annual plans for the improvement of archiving and prepares reports on their im-
plementation; identifies documents on behalf of and requests of state authorities and 
local self-government, Federal Archive Agency, State Archives of the Republic of 
Crimea. It also carries out proactive information about the documents of the archive; 
fulfills social and legal, thematic and genealogical inquiries, collections of docu-
ments, carries out scientific and creative contacts. The employees organize exhibi-
tions, give excursions in the archive, inform about archive documents through the 
media; prepare documentary publications, reference and information literature; par-
ticipate in the work of the commission for declassifying archive documents; organize 
the work of the archive reading rooms. The department ensures the safety of docu-
ments during their use; carries out systematization, classification of books, maga-
zines, newspapers, reference and information publications and ensures their storage; 
develops proposals for the main directions of activity on use and publication of doc-
uments; prepares proposals for inclusion measures in the plan to improve the quali-
fications of the personnel.

The department of preservation, state registration and scientific reference ap-
paratus accepts the documents of the Archive Fund of the Republic of Crimea for 
storage, keeps records and ensures the safety of these documents. The documents can 

6 On the Contract System in the Field of Procurement of Goods, Works, Services to Meet State and 
Municipal Needs: Federal Law dated April 5, 2013 No. 44-FZ: [Electronic resource]. – Access mode: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ [in Russian].
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be transferred to the archive in different physical conditions. To ensure their safety, 
the employees carry out constant monitoring of their temperature, humidity and 
light storage conditions. Without compliance with these requirements, documents 
may begin to deteriorate, which subsequently threatens their damage and even loss. 
This should include regular checks of the presence and physical condition of docu-
ments. In addition, employees of the department work on the creation, maintenance, 
improvement of the scientific, and reference apparatus for the stored documents (in-
ventories, catalogs, card indexes, guidebooks, etc.).

The department of documentation ensures reception, accounting and sending of 
correspondence. The main task of the department is to establish a unified procedure 
for documenting management information and working with documents in the in-
stitution, using modern automated systems. Now the division also provides method-
ological guidance and control over the observance of the established procedure for 
working with documents in the structural divisions of the State Archives of the Re-
public of Crimea; monitors the timely execution of documents, provides advice on 
activity general issues.

The employees of the laboratory for ensuring the preservation of archival doc-
uments make the electronic usage fund. The duties of this unit also include: digitiz-
ing unique and especially valuable documents,7 monitoring the technical condition 
of the insurance fund, conservation and preventive processing of film and photo-
graphic documents, restoration and repair of documents, and their disinfection.

In recent years, a number of works have been published, covering the activities of 
the State Archives of the Republic of Crimea. In their works, the authors analyzed the 
activities of the institution for the digitization of documents and the creation of an 
electronic fund for use, drew attention to the information potential of the State Ar-
chives of the Republic of Crimea on the creation of electronic databases8. Digitization 
of documents of the Archival Fund of the Republic of Crimea is a new direction of 

7 E. V. Latysheva, “Work on the digitization of documents and the creation of a fund for use in the 
State Archives of the Republic of Crimea”, Domestic archives, no. 6, pp. 44–48, 2019 [in Russian].

8 See, for instance, E. V. Latysheva, op. cit.; E. V. Latysheva, “Information potential of the State Ar-
chives of the Republic of Crimea in the creation of an electronic database of employees of the Crimean 
customs of the first half of the XIX century”, Materials of the IV International Scientific and Practical 
Conference “Document Management: Past, Present, Future”, dedicated to the memory of Professor T. V. 
Kuznetsova, Publishing House Temnika.ru, pp. 196–204, 2019 [in Russian]; E. V. Latysheva, “From the 
experience of digitizing the originals of documents of the state archive of the Republic of Crimea”, in: E. 
V. Latysheva et al., Document in Modern Society: Historical, Conceptual and Methodological Aspects of 
Study, Publishing House of the University Book CJSC, Simferopol – Kursk, pp. 122–142, 2019 [in Rus-
sian]; E. V. Latysheva, “State Archive of the Republic of Crimea: Work on documents digitizing and 
creating a fund for usage”, Arheon: časopis Arhiva Vojvodine, vol. 3, no. 3, 2019, pp. 101–106; T. A. Sha-
rova, “Integration of the Crimean archives into the archival industry of the Russian Federation“, Domes-
tic archives, no. 4, 2014, pp. 93–104 [in Russian].
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the work carried out in the State Archives of the Republic of Crimea to ensure the 
preservation of archival documents. Primarily, funds containing unique and espe-
cially valuable, old, and the most frequently used documents are subject to digitiza-
tion. The planetary scanners at the disposal of the laboratory staff make it possible to 
digitize documents in a non-contact way, eliminate completely mechanical impact on 
the original, guaranteeing its safety. The book cradle allows you to digitize high-qual-
ity thick books and stitched documents of various kinds without damaging the orig-
inal.

All digitized files, as they accumulate, are placed on the server, in the databases 
of the State Archives of the Republic of Crimea: “Archive Fund” and AIS ELAR, 
where, in addition to information about each fund (names of fund makers, their 
transformations, data on receipt, movement of documents and others), electronic 
copies of historical references, file records, documents in files are placed.

The employees of the department of preservation, state registration and scien-
tific reference apparatus assist, in accordance with the established procedure, in as-
sessing the physical condition of documents, carrying out their repair, file binding 
and creating a fund for use.

The department of finance and accounting is directly subordinate to the direc-
tor of the institution, headed by the chief accountant – head of the department. The 
division exercises internal control over the facts of the economic life of the State Ar-
chives of the Republic of Crimea, and is engaged in the formation of complete and 
reliable information about the activities of the institution and its property status. It 
provides information necessary for internal and external users of financial state-
ments to monitor compliance with legislation and other legal acts of the Russian 
Federation and the Republic of Crimea in the implementation of transactions, oper-
ations related to the activities of the institution. Their work is aimed at preventing 
negative performance of the institution and ensuring its financial stability.

Logistics department performs the following tasks: to formulate the main direc-
tions of development and analysis of the material and technical base of the State Ar-
chives of the Republic of Crimea, to prepare proposals for its improvement. It pro-
motes the development of the material and technical base of the institution and en-
sures the correct operation of buildings, premises, equipment and engineering net-
works. Employees of the department are studying advanced experience in the field of 
logistics of state archives for its subsequent implementation in the practice of the 
State Archives of the Republic of Crimea.

The department, together with the department for preservation, state registra-
tion and scientific reference apparatus, the laboratory for ensuring the preserva-
tion of archival documents, works to equip the State Archives of the Republic of 
Crimea with technical means, equipment and materials for storing and protecting 
documents, improving their physical condition, and determining the need for the 
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necessary equipment. The employees of this department are responsible, together 
with the department for preservation, state registration and scientific reference ap-
paratus, for ensuring, creating and maintaining optimal conditions and sanitary 
and hygienic regime for storing documents in archives, organize regular disinfec-
tion, disinsection and deratization of the premises of archives. The employees of the 
department monitor the quality of repair and construction works and ensure tech-
nical operation, repair and modernization of equipment in the State Archives of the 
Republic of Crimea.

The department of acquisition and ordering of documents of the archive fund 
deals with the determination of the main directions of work of the State Archives of 
the Republic of Crimea on acquisition, examination of the value of documents of 
personal origin and of liquidated organizations. Employees of the department are 
directly responsible for organizing the work on the acquisition of the State Archives 
of the Republic of Crimea with documents of permanent storage of liquidated orga-
nizations, and they also organize the work on the acquisition of the archive with 
documents of personal origin. Employees of the department provide organizational 
and methodological assistance to institutions, organizations and enterprises on issues 
of departmental storage of documents of liquidated organizations, which are sources 
of acquisition of the State Archives of the Republic of Crimea. The department is also 
provides a difficult sector of work related to the practice of students.

Thanks to the daily work of all structural divisions, the State Archives of the 
Republic of Crimea fulfills its important mission of accumulating and preserving the 
historical heritage of the region. There is no doubt about the professionalism of all 
employees of the archive, who will competently help the researcher in working with 
retrospective archival information, as well as provide an opportunity to get acquaint-
ed with the publications of historical documents related to Russian and Crimean 
history.

According to the modernization program, the State Archives of the Republic of 
Crimea introduces modern information technologies of the archive industry through 
the creation of specialized electronic reference, legal, methodological and informa-
tion complexes, testing of electronic archive products and services. Although the staff 
of the archive, even with the involvement of third-party organizations, does intense 
work to digitize the funds, their share is not significant.

Thus, having analyzed the organizational and functional structure of the State 
Archives of the Republic of Crimea, one can responsibly testify to its balance. Never-
theless, I would like to emphasize the extreme importance of work on replenishing 
the Archives and implementing the tasks of informatization of archives, through 
digitization and creation of electronic databases, as a necessary component of mod-
ern digital Russia.
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МОДЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРЖАВНОГ АРХИВА РЕПУБЛИКЕ КРИМ

Сажетак: У чланку се детаљно испитује савремени систем организације Државног 
архива Републике Крим, анализира се структура ове институције, као и функционал-
ност и задаци њених одељења.

Кључне речи: Државни архив Републике Крим, организација, управљање, струк-
тура, сектори, задаци, функције
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HORIZONTE DE LA ARCHIVÍSTICA MEXICANA  
EN EL MARCO DEL SIGLO XXI

Resumen: En las últimas dos décadas, en México, la archivística ha tomado cierta rele-
vancia a partir de la implementación de marcos legales. La más reciente fue la Ley Federal de 
Archivos (2018), que apuesta por la creación e incorporación del archivista profesional y del 
trabajo interdisciplinar; establece la instauración de un sistema archivístico en las institucio-
nes; vislumbra la integración a las tecnologías emergentes, por mencionar algunos aspectos. 
No obstante, la profesionalización no ha podido concretarse y continúa siendo una labor 
desconocida por muchos, aunado al enorme trabajo que ameritan los archivos públicos 
como resultado del olvido en el que han coexistido. La normativa vigente dista mucho de la 
realidad y las necesidades para estos repositorios. Así, el objetivo de este documento es des-
entretejer la evolución que en nuestro país presenta la archivística con la finalidad de expo-
ner las posibilidades que se perfilan en su horizonte inmediato. 

Palabras claves: Ley General de Archivos, profesionalización, legislación, México2

1 Јаминел Бернал Асторга, Национални аутономни универзитет Мексика (Мексико Сити), 
Национална школа за високе студије у Морелији, Школа за архивску администрацију и упра-
вљање документима, Мексико // Yaminel Bernal Astorga, National Autonomous University of Mexico 
(Mexico City), National School of High Studies Morelia, School of Archive Administration and 
Document Management, Mexico

2 Nota: para la realización de este documento agradezco las aportaciones de Alberto Manrriquez, 
Amalia Juckem y Zeydel Bernal.
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ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА МЕКСИЧКЕ АРХИВИСТИКЕ  
У 21. ВЕКУ

Сажетак: У последње две деценије у Мексику је архивистика попримила већи 
значај након имплементације правних оквира, дефинисаних најновијим Савезним 
законом о архивима (2018) који се односи на стварање професионалних архивиста и 
интердисциплинарни рад, затим на успостављање архивског система у институцијама, 
као и на примену нових технологија. Међутим, професионализација није успела да за-
живи и за многе је и даље непознат задатак, што је у првом реду последица занемарено-
сти у којој су архиви егзистирали. Тренутни прописи у области архивистике и даље не 
задовољавају стварне потребе. Стога, циљ овог чланка је да оцрта еволуцију коју архи-
вистика представља у Мексику би се предочиле могућности њеног будућег развоја. 

Кључне речи: Савезни закон о архивима, професионализација, законодавство, 
Мексико 

Preámbulo a partir de la legislación

La archivística mexicana tomó una visibilidad emergente al comienzo del nuevo 
siglo. La apuesta inició con una serie de legislaciones enmarcadas en la transparencia 
y el manejo de los datos personales. Si bien, este contexto puso a las instituciones ar-
chivísticas del país en el mapa, también propició que los archivos fueran vistos mera-
mente como el medio para transparentar acciones y evitar la corrupción, más allá de 
entenderlos como espacios para el patrimonio tangible y la memoria. Aunado a ello, 
se dio un crecimiento en áreas formativas sobre las ciencias de la información, en 
tanto que la profesionalización archivística no ha podido afianzarse. Así, el objetivo 
de este documento es desentretejer la evolución que ha tenido el quehacer archivísti-
co en México en las primeras dos décadas del siglo XXI con la finalidad de exponer 
las posibilidades que se perfilan en su horizonte inmediato. 

México inició el siglo XXI con acciones que pretendían demostrar un gobierno 
diferente, cercano a la ciudadanía y con nuevos bríos. Había que aprovechar la tan 
esperada “alternancia política”, pues luego de varias décadas en el año 2000, Vicen-
te Fox Quezada, accedió a la presidencia, por parte del Partido Acción Nacional 
(PAN) y dos años más tarde se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), tiempo después fue abrogada 
para tener un mejor funcionamiento. Sin embargo, esta Ley desencadenó una serie 
de modificaciones a distintas legislaciones, así como el surgimiento de otras, ade-
más de la creación de organismos que atendieran las emergentes necesidades. Ejem-
plo de ello fueron los lineamientos sobre la Protección de Datos Personales en el 
año 2005 formulados por el entonces Instituto Federal de Transparencia, Acceso a 
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la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI);3 o bien, la reforma 
que se realizó durante el 2007 al artículo 6° de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos respecto al derecho a la información y los datos personales.4 

Al tratarse de un modo diferente de pensar y hacer las cosas, los cambios conti-
nuaron dándose poco a poco. Lo anterior reafirmó a los ciudadanos el derecho a 
preguntar y a saber, sin embargo, la mayoría de los archivos no estaban listos para 
esta demanda de consulta. México se encuentra conformado por 32 entidades, 2 mil 
457 municipios y delegaciones. Lo anterior se refleja, según informes del 2019 por 
parte del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), en la conformación de casi 
300 organismos federales, 1 mil 998 instituciones de la administración pública esta-
tal,5 en tanto que según el diagnóstico más reciente se cuenta con 42 mil 726 institu-
ciones públicas municipales (tanto centrales como paramunicipales)6 y, claro, tam-
bién se debe considerar el manejo de los archivos privados (eclesiásticos, asociacio-
nes, empresas, etc.). Lo anterior, da cuenta de la complejidad y dinamismo que carac-
teriza la gestión documental para el sector público y privado del país. Sin duda, estos 
números arrojan la gran demanda laboral que podría tener un archivista en México, 
pero no sucede así, ya que los archivos estaban invisibilizados. 

Hasta ese momento no se tenía una ley federal, eran pocos los estados y los 
municipios que contaban con regulaciones. La realidad era muy distinta. Los ar-
chivos históricos de carácter federal eran los espacios con mejores condiciones de 

3 Solange Maqueo, María (coordinadora), Ley General de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de Sujetos Obligados, Comentada, Ciudad de México: INAI, 2018, pp. 9–10.

4 Art. 6°: “El derecho a la información será garantizado por el Estado […] Toda persona tiene de-
recho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información 
e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión […] El Estado garantizará el derecho de acceso 
a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y teleco-
municaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condicio-
nes de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios […]”. Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf  Consultado: 
diciembre 2020.

5 El informe de INEGI establece que en el año 2019 se realizaron 340 mil 781 solicitudes en mate-
ria de acceso a la información pública y datos personales. Al respecto, se respondieron 326 mil 757, en 
tanto el resto estaban aún trámite de responder. El documento no precisa sobre la información y/o tipo 
de respuesta, sólo refiere a que se atendió. Agrega que cerca de 2 mil 888 servidores públicos fueron 
sancionados. Lo anterior, es parte de ese ejercicio por transparentar y reflejar el manejo que se tiene de 
la información. Véase: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020” en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/
programas/cngspspe/2020/doc/cngspspe_2020_resultados.pdf Consultado: diciembre 2020.

6 En el informe precisa que se recibieron 120 mil 945 solicitudes de acceso a la información públi-
ca y datos personales de las cuales se atendieron 104 mil 406, en tanto el resto estaban pendientes. 
Véase: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales 2015”, en:  http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/
contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825085759.pdf Consultado: diciembre 2020.
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organización y acceso, le siguen los archivos estatales, pero en relación con los acer-
vos municipales la situación era desafortunada para muchos. 

En general el contexto en el que venían trabajando estos los archivos, como re-
sultado de años de olvido, se caracterizaba por lo siguiente:

– La mayoría de las entidades públicas no operaban con el Sistema Institucio-
nal de Archivos (SIA), por tanto, las instancias de trámite y concentración eran 
prácticamente inexistentes. 
– Los archivos sistematizados eran pocos, esto como resultado de una defi-
ciente infraestructura. 
– Los presupuestos asignados a estas instituciones eran muy precarios o inexis-
tentes, en consecuencia, tenían serias dificultades para echar andar lo que no 
se había realizado en décadas. Seguían predominando archivos sin organizar y 
con cientos de cajas en malas condiciones, bodegas con documentos práctica-
mente abandonadas, mobiliario de segunda mano y con poco personal, que a 
veces ni siquiera se le capacitaba. 
– En algunos casos no se tenía claridad de quién dirigía el archivo o dónde se 
encontraba (particularmente, el histórico). Además, en las instituciones que 
contaban con un encargado en pocas ocasiones contaba con un perfil ideal.

Es posible que uno de los factores más graves es no saber con certeza cuántos 
archivos están conformados en el país y, por tanto, no se tiene un diagnóstico feha-
ciente de las condiciones. Podemos discutir qué tan pertinentes son los parámetros 
que se implementan para registrarlos,7 es innegable que estas situaciones evidencian 
la vulnerabilidad de la que es objeto la memoria, y vale la pena subrayar que también 
es un derecho humano. 

Claramente ni las instituciones ni los archivos estaban armonizados con los 
cambios que se estaban dando en el país. Se habían establecido legislaciones para el 
acceso a la información y el manejo de datos personales, pero faltaba una pieza clave: 
normativa para los archivos. El 23 de febrero del 2012 se publicó la primera precepti-
va en esta materia y se le conoció como la “Nueva Ley Federal de Archivos”, docu-
mento conformado por 56 artículos que presentaba un manejo archivístico demasia-
do básico. Si bien se reconoció el paso que se dio con la “Nueva Ley”, paralelamente, 
evidenció una limitada visión hacia el horizonte que podía y debía tener el quehacer 
de los archivos en México. 

7 Por ejemplo: el Archivo General de la Nación (AGN) cuenta con una serie de requisitos para 
brindar un número de registro a los archivos históricos, sin embargo, uno de los factores que obstacu-
liza es que los acervos documentales deben estar identificados y catalogados bajo la Norma Internacio-
nal de Descripción Archivística (ISAD-G). En el año 2018 el Registro sólo reflejaba la existencia de 2 
mil 704 repositorios y 1 mil 34 eran de los municipios, de tal forma que 1 mil 423 quedan fuera del 
lente. Véase: Bernal Astorga, Yaminel, “Apuntes sobre los archivos municipales en México. El caso del 
estado de Michoacán: prioridad para el patrimonio documental y puerta para los acervos-terruño”, en: 
Anuario Escuela de Archivología, Núm. X, Argentina, 2018, pp. 20–21.
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Al poco tiempo de su vigencia ya se anunciaba que varios especialistas liderados 
por el Archivo General de la Nación (AGN) estaban trabajando en las modificaciones 
y en una nueva propuesta de ley. El proceso no fue fácil. Ha decir verdad llevó varios 
años, pues antes de lograr la aprobación, se dieron varios cambios. Primero: en el 
2014, se constituyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).8 Segundo: se modificó la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2016, así como la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Sujetos Obligados a inicios del año 
2017. 

De esta manera, en el país se estaban implementando las acciones para afianzar 
un panorama acorde a los tiempos de una llamada “gobernabilidad abierta” (Tabla 1), 
pero aún no enfrentaba el problema tangible que tenía –y hoy continua– respecto a 
los archivos. 

Tabla 1. Breve compilación de regulaciones mexicanas

Acción implementada Año Observación

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG)

2002

Su implementación generó la creación 
del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI) y más tarde 
fue abrogada.

Lineamientos de Protección de 
Datos Personales 2005 Estas disposiciones fueron elaboradas por 

el IFAI.

Reforma al art. 6° de la 
Constitución mexicana 2007

La reforma a este artículo residió en 
agregar el derecho de los ciudadanos a la 
información pública, la protección de los 
datos personales y cómo se aplicaría.

Derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y 
Oposición (ARCO)

2009

El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Datos 
Personales vela por el cumplimento de 
estos derechos para los ciudadanos.

Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 
Particulares

2010
Esta Ley fue publicada por el Congreso 
de la Unión, pero en el año 2017 se 
transformaría. 

Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos personales 
en Posesión de Particulares

2011 Lineamientos que se derivaron de la Ley 
del año 2010 para su operatividad. 

8 Antes denominado Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)
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“Nueva Ley de Archivos” 2012
Primera legislación federal para el país en 
esta materia, y casi seis años más tarde fue 
abrogada.

Lineamientos para la 
Organización y Conservación de 
Archivos

2016

Publicados en el Diario Oficial de 
la Federación. Destaca el lenguaje y 
manejo que integra sobre el documento 
electrónico y las tecnologías.

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG)

2016 Esta Ley fue publicada por el Congreso de 
la Unión para eficientar la del año 2002.

Ley General de Protección de 
Datos Personales en Sujetos 
Obligados

2017 Esta Ley fue publicada por el Congreso de 
la Unión y le antecede la del año 2010.

Ley General de Archivos (LGA) 2018
Ley vigente en México y en la que todavía 
trabajan los estados y los municipios para 
su adaptación.

Lograr que se publicara la Ley General de Archivos (LGA) en el 2018 implicó 
varios años de trabajos. La estrategia residió en organizar foros regionales con archi-
vistas y reuniones académicas con el objetivo de detectar las limitantes a la Ley del 
2012 y considerar tanto las mejoras como los factores que anteriormente habían que-
dado fuera. 

El documento que se logró está conformado por 123 artículos distribuidos en 28 
capítulos y 39 páginas. Pese a que fue aprobada con un sector aún en contra por 
parte de archivistas e historiadores, entre sus objetivos destacan: promover el uso de 
las tecnologías; la gestión de los documentos electrónicos que encaminen los gobier-
nos digitales y abiertos; promover la cultura archivística; la memoria como derecho; 
reitera la necesidad de trabajar en la investigación y divulgación de los archivos.9

El alcance de la Ley 2018 versa de la normativa correspondiente al 2012 no sólo 
por la extensión –la vigente consta de 123 artículos, la antecesora de 56–, también 
por las temáticas que integra, o al menos vislumbra. En efecto, establece la forma en 
que deben operar los archivos y los organismos involucrados, pero hay menciones 
que destacan perfilando una archivística más cohesiva; así sucede cuando se refiere al 
trabajo interdisciplinar, los archivos privados y al sistema de transparencia para com-
batir la corrupción, con este último se reafirma la tendencia de observar los archivos 
como “la materia prima” para el acceso a la información y la transparencia. 

Ahora bien, hay dos aspectos que me interesan destacar. El primero es que la 
LGA alude y visibiliza el problema de la documentación electrónica que se tiene desde 

9 Véase: Ley General de Archivos, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGA_ 
150618.pdf Consultado: diciembre 2020.
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hace ya varios años, cuestionando ¿qué se ha preservado? No se tiene un diagnóstico 
sobre la memoria que se ha perdido o se encuentra incompleta en estos soportes, 
tampoco se sabe hasta dónde la administración pública ya trabaja con transferencias 
electrónicas, o bien si ya se cuenta con acervos de esta naturaleza. Sin duda, la Ley:

[…] hace hincapié en salvaguardar la validez jurídica de los documentos elec-
trónicos, los sistemas automatizados y la firma electrónica avanzada, e incluso 
refiere a los factores por considerar para la implementación de los servicios en 
la nube y los portales electrónicos. Evidentemente, un gran paso reside en el 
reconocimiento de los archivos electrónicos como “parte de la memoria co-
lectiva”.10

Es así como, además de trabajar en la conformación y organización de una buena 
parte de los archivos públicos del país, se necesita atender los procesos documentales 
que se están dando en la actualidad como en los procesos venideros. El archivista que 
hoy se forma en los espacios universitarios requiere atender la acumulación de pro-
blemas heredados, los que desenmascaró la LGA y, claro, los que ya están tocando la 
puerta para el día de mañana. 

El segundo elemento por destacar es la perspectiva que se le da al archivista 
como gestor culturar en el capítulo sobre la “Capacitación y la Cultura”, que com-
prende los artículos del 99 al103. Este apartado deja en claro la importancia de que a 
los archivistas se les capacite, y si bien se requiere preservar y proteger el patrimonio, 
también hay que difundirlo. Llama la atención las veces que en dichas líneas de la Ley 
se repite la noción de “difundir”; de cómo el campo de acción del archivista necesita 
estar en la docencia (formando a otros) y la investigación (publicando). La apuesta es 
que este profesional sea un sujeto activo, que trabaja con la población para que se 
conozca la labor que hace la archivística como los beneficios que ésta genera a la so-
ciedad y su patrimonio al interactuar con la memoria.11 

A dos años de que se aprobara la Ley General de Archivos el estado que guarda 
aún es preocupante. Hasta hoy no se ha emitido el Reglamento de la Ley, lo que acla-
raría muchas acciones y procesos, lo más que se ha logrado en este rubro es la apro-
bación del Reglamento del Consejo Nacional de Archivos. Los datos que arroja el 
AGN son que 12 entidades han armonizado sus leyes a la LGA, mientras que en 16 
entidades sus proyectos se encuentran en proceso legislativo y 4 han logrado instalar 
el Consejo Estatal de Archivos; sin embargo, dos estados ya aprobaron sus leyes, pero 
todavía no las publican, en tanto que dos más no presentan mayores avances. 

10 Bernal Astorga, Yaminel y García Velázquez, Luis Miguel, “La formación de archivistas en el 
contexto de las tecnologías disruptivas: el caso del aprendizaje situado en la ENES Morelia (UNAM)”, 
en Boletín del Archivo General de la Nación, núm. 6 (septiembre–diciembre 2020), novena época, Méx-
ico, p. 239.

11 Ley General de Archivos, “Título Quinto. Capítulo IV. Capacitación y Cultura Archivística”, en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGA_150618.pdf p. 30, Consultado: diciembre 2020.
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De la profesionalización

A partir de la promulgación de leyes y normas que se dieron a inicios del siglo 
XXI, particularmente de la LGA se hubiera esperado el crecimiento de licenciaturas y 
estudios de posgrado en el área de la archivística, así como de la gestión documental. 
También se pensaría que estos espacios universitarios tendrían mayor población de 
estudiantes ante la demanda laboral. Es desafortunado señalar que esto no ha sido así. 

México finalizó el siglo XX con una sola carrera en este campo, conocida como 
“Archivonomía”, fundada desde 1945 a cargo de la Escuela Nacional de Archivono-
mía y Biblioteconomía (ENBA). Fue hasta el año 2006 que la Universidad Autónoma 
de San Luís Potosí estableció la carrera en “Gestión Documental y Archivística”,12 
mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instauraría la 
Licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental (AAyGD) en el 
año 2015. De esta forma, el país cuenta con tres licenciaturas que, desde la ciencia 
archivística, forman profesionales para atender la demanda que ya se ha venido men-
cionando.13 Además, los posgrados están fuertemente vinculados con las ciencias de 
la información y no propiamente en la consolidación de la disciplina en archivos. 

Un factor que dificulta el surgimiento de más licenciaturas en el país es la poca 
demanda de aspirantes que se tiene en comparación con otras carreras. Los jóvenes y 
las personas en general no saben que existe este campo de acción mucho menos co-
nocen para qué sirve y en dónde se labora. Lo anterior: 

[…] más allá de ilustrar situaciones recurrentes hacia estos repositorios refleja 
el desconocimiento en la población superior –en este caso los aspirantes 
de entre 17 a 19 años en promedio–, quienes claramente dejan entrever un 
mayor interés por carreras tradicionales, como: medicina, derecho, contaduría, 
arquitectura, ingeniería, programación, entre otras. Tal situación se refleja 
durante el proceso de aspirantes al nivel superior en la UNAM, pues el 60% de 
las solicitudes se concentran solamente en 13 de las 121 carreras.14

12 Al respecto, consúltese: Islas Pérez, María Estela, La archivística en México, México, Red Nacio-
nal de Archivos de Instituciones de Educación Superior, Archivo Histórico BUAP, 2003.

13 Cabe mencionar que otras dos instituciones se entretejen con la archivología, pero lo hacen con 
las ciencias de la información; así sucede con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 
que oferta el programa de “Ciencias de la Información Documental”, y con la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, que tiene entre sus opciones la licenciatura en “Ciencias de la Información”. Desde luego, 
que hay otras licenciaturas que, en algún momento, contemplan un par de asignaturas archivísticas, así 
sucede en: Biblioteconomía, Historia, Museografía y Conservación.  

14 Bernal Astorga, Yaminel, “Anotaciones de la formación archivística en México: Licenciatura en 
Administración de Archivos y Gestión Documental en la UNAM”, en Szlejcher, Anna y Contreras, 
Mariela (coordinadoras), Responder al impacto de un nuevo paradigma en la formación archivística, 
Argentina: Red de Archiveros Graduados de Córdoba, 2018, p. 27. También se puede consultar en:  
http://redarchiveroscordoba.com/ 
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El horizonte actual que se tiene respecto a la formación se caracteriza en tres ejes. 
Primero: la población que ingresa a la educación superior desconoce la profesión ar-
chivística, y quienes la identifican tienen muy pocas opciones para escoger (tres ins-
tituciones en el país). Además, a muchas de las personas les implicaría vivir en otra 
ciudad y eso es muy costoso, por lo que terminan accediendo a otras áreas de estudio. 

Segundo: están las personas que ya laboran en alguna institución o variante de 
archivo, pero que no cuentan con los conocimientos necesarios, o bien la carrera que 
tienen no es la pertinente. El hecho de que la LGA estableciera como obligatorio que 
los responsables de los acervos contaran con un perfil profesional en archivística o 
áreas afines, generó una oleada hacia las capacitaciones, diplomados y talleres. En 
este contexto, es que se incrementó la demanda por la formación a distancia. Fue así, 
que la UNAM, en el año 2018, integró la carrera de Administración de Archivos y 
Gestión Documental (AAyGD) que ya se impartía en la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES), Unidad Morelia, para que se sumara al Sistema Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (SUAyED). 

Esta integración ha resultado exitosa en cuanto a la población estudiantil, ya que 
la carrera de Administración de Archivos en el Sistema Universidad Abierta hoy 
cuenta con 140 estudiantes inscritos, quienes se encuentran en 15 estados del país y, 
como señalábamos, varios de sus estudiantes ya trabajan en archivos. Ciertamente, 
este incremento es un efecto colateral de la LGA, pero, sobre todo, evidencia la im-
portancia de contar con el profesional de la archivística laborando en los espacios 
para los que ha sido formado. 

Imágenes 1. y 2. Condiciones en las que se encontraba el “Archivo” de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno de Michoacán, 2020. Fuente: Alberto Manrriquez

En México es una constante que los archivos estén dirigidos por historiadores o 
abogados –en el mejor de los casos–; sin embargo, no alcanza a tener los conocimientos 
metodológicos, teóricos ni prácticos que le lleva a un archivista durante cuatro años de 
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la carrera. En las siguientes imágenes tenemos el ejemplo de las condiciones en las 
que suelen encontrarse los archivos estatales y la diferencia que se genera cuando una 
autoridad decide actuar para conformar el acervo de la mano de un profesional en 
archivística. 

Imágenes 3. y 4. Hoy el Archivo de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de 
Michoacán, en procesos de identificación y organización de la documentación. 2020.  

Fuente: Alberto Manrriquez

El Archivo de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Mi-
choacán se le puede considerar un caso afortunado respecto a lo que está propiciando 
la LGA y, desde luego, los avances alcanzados hasta el momento también se deben a 
que personas con el perfil adecuado se encuentran, finalmente, como responsables de 
los acervos y de la gestión documental. El caso destaca dado que Michoacán es una 
de las dos entidades que no presenta avances en la armonización de la LGA, tal y 
como mencionábamos anteriormente. 

La profesionalización archivística, en nuestro país, se fortalecerá una vez que las 
autoridades al frente de las distintas instituciones sumen a los archivistas a sus espa-
cios y trabajen de manera conjunta; que integren las normativas vigentes sobre archi-
vística y gestión documental; que capaciten al personal que ya se encuentra en dichos 
espacios y aprovechen la experiencia que tienen; que asignen presupuestos decorosos; 
que puedan entender que un archivo ayuda a transparentar procesos, en efecto, pero 
ante todo son garantes de la memoria e identidad de una sociedad. 

Anotaciones finales

Son muchos los retos y los trabajos por hacer en lo inmediato. Primero: habría 
que reconocer lo que hasta hoy se ha logrado y que veinte años atrás no se tenía tanto 
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en materia legal como el impulso que comienzan a tomar los archivos. Segundo: las 
instituciones educativas necesitan generar más opciones de estudio y formación, lo 
que se tiene es insuficiente en el nivel superior, en tanto que las especialidades o los 
posgrados casi son inexistentes. 

Tercero: es imperante que el archivista asuma un papel más activo y sea el mejor 
portavoz respecto a su profesión, que responda ¿qué hace la archivística por la socie-
dad? Para ello, es necesario que reinterprete su labor y la sitúe; que realmente sea un 
divulgador de dicha ciencia, rompa los esquemas de que solamente organiza papeles 
viejos y brinda un servicio a los investigadores; debe ver más allá de ese pasado. 

Líneas atrás señalaba que prácticamente no hay archivistas fungiendo como res-
ponsables de los acervos, que la población estudiantil en las diversas licenciaturas es 
baja y no son muchos quienes conocen esta profesión; esto puede y debe cambiar. Los 
archivistas necesitamos saber que, en el horizonte, la profesión presenta una diversi-
dad de matices: es formador de otros archivistas, requiere de herramientas para la 
gestión cultural y la consultoría. Es un interlocutor con otras disciplinas. Amerita, 
también, que se desarrolle en la investigación y que sus hallazgos fortalezcan a la ar-
chivística para que deje de entenderse como una “ciencia auxiliar”. 
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THE HORIZON OF MEXICAN ARCHIVES IN THE FRAMEWORKS  
OF THE 21ST CENTURY

Summary: In the last two decades in Mexico, archiving has gained more importance 
due to the implementation of new legal frameworks. The most recent one, the Federal Law 
of Archives (2018), seeks the creation and inclusion of professional archivists and interdisci-
plinary work. This law establishes an archiving system at the institutions and goes beyond as 
it integrates new technologies. However, professionalization has not become a reality and 
continues to be an unknown career for many. In addition to this, the multiple needs for 
public archives are neglected, because of the oblivion in which they had existed. Existing 
regulation is far from reality and the needs of these repositories. Therefore, this article aims 
to clarify the evolution of archiving in Mexico to show its possibilities.

Keywords: Archives General Law, professionalization, regulation, Mexico
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Слободанка Цветковић1

Историјски архив Пожаревац
Србија

ЦРКВЕНЕ МАТИЧНЕ КЊИГЕ  
У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ ПОЖАРЕВАЦ – 

ПРЕУЗИМАЊЕ, СМЕШТАЈ, ОБРАДА И КОРИШЋЕЊЕ

Сажетак: Црквене матичне књиге представљају културно добро од изузетног 
значаја и као такве захтевају посебан третман. Оне су извор за различите врсте истра-
живања и неоспорив доказ идентитета сваког народа на одређеној територији. У раду 
ће бити изложенe информације о Збирци црквених матичних књига у Историјском 
архиву Пожаревац, о њиховом преузимању, смештају, обради и коришћењу. 

Кључне речи: Збирка црквених матичних књига, црквене матичне књиге, архив-
ска грађа, Историјски архив Пожаревац,  сређивање, обрада, коришћење, микрофил-
мовање, дигитализација

Увод

Историјски архив Пожаревац је основан решењем Министарства просвете 
НРС (бр. 24610) 24. априла 1948. године као архивско средиште. Његова тери-
торијална надлежност у тренутку оснивања обухватала је срезове: Пожаревач-
ки, са седиштем у Пожаревцу, Рамски, са седиштем у Великом Градишту, Зви-
шки, са седиштем у Кучеву, Голубачки, са седиштем у Голупцу, Хомољски, са 
седиштем у Жагубици, Млавски, са седиштем у Петровцу и Моравски са седи-
штем у Жабарима. 

Архивско средиште у Пожаревцу 1951. године постаје Градска државна ар-
хива и мења своју територијалну надлежност. Она је знатно проширена и обу-
хватала је територије данашњих општина: Велика Плана, Велико Градиште, 
Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће, Петровац, Пожаревац, 

1 Slobodanka Cvetković, Historical Archives of Požarevac, Serbia
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Смедерево, Смедеревска Паланка и Мајданпек, односно срезове: Пожаревачки, 
Јасенички, Поморавски, Млавски, Рамски и Звишки. Територијална надле-
жност је проширивана, па је 1955. године Архив био надлежан за 40 општина  
у саставу народних одбора срезова Пожаревац, Смедерево, део Народног одбо-
ра Среза Младеновац, општине Смедеревска Паланка, Церовац и Кусадак. Од 
1963. године постепено се смањује територијална надлежност Архива, јер Мај-
данпек прелази у надлежност Архива у Зајечару. Од 1967. године и општина 
Младеновац прелази у надлежност Историјског архива Београда, али уговором 
о повереним пословима Историјски архив Пожаревац све до 1972. године врши 
и даље надзор над заштитом архивске грађе и регистратурског материјала на 
територији ове општине. По истом основу Смедеревска Паланка је преузела 
своје фондове и њихову заштиту је поверила новооснованом Музеју у Смеде-
ревској Паланци који је имао и Одељење за архивску грађу. Пожаревачки Ар-
хив 1973. године мења назив у Међуопштински историјски архив у Пожаревцу, 
а територијална надлежност остаје за подручје општина Пожаревачког и Поду-
навског региона.

Државни експеримент удруживања рада довео је до тога да су и Међуоп-
штински историјски архив, Народна библиотека, Пожаревац филм и Дом кул-
туре 1978. године, после спроведеног радничког референдума ушли у процес 
интеграције и формирања једне установе – Центар за културу. Такво је стање 
било све до 1992. године када је дошло до раздвајања и осамостаљивања поје-
диначних установа културе, па и Aрхива. Територијална надлежност архива у 
Пожаревцу се исте године смањује, јер је 1992. године Скупштина општине 
Смедерево основала Историјски архив у Смедереву. 

Решењем о територијалној надлежности архива из 1996. године2 послови 
заштите Историјског архива Пожаревац одређени су за општине Пожаревац, 
Петровац, Велико Градиште, Голубац, Кучево, Мало Црниће и Жагубица. Ис-
тим решењем, предвиђено је да Општина Жабари која је гравитирала ка Пожа-
ревцу као регионалном центру буде стављена у надлежност Архива у Смеде-
ревској Паланци. Како и поред апела Архива у Пожаревцу није дошло до про-
мене Решења, Скупштина општине Жабари је 2002. године, донела одлуку ко-
јом се поверавају послови заштите архивске грађе и регистратурског материја-
ла Историјском архиву Пожаревац.3

Историјски архив Пожаревац данас има евидентирано око  800 стваралаца 
архивске грађе са подручја Браничевског округа. У својим депоима чува 631 
архивски фонд и збирку. Архивска грађа се чува у згради Стара касарна – Па-
виљон бр. 4 која је од 1996. године до данас постепено прилагођавана намени, 
тако да данас испуњава солидне услове за архивски депо. Већ од 2012. године 

2 Службени гласник Републике Србије, 7/1996.
3 60 година Историјског архива Пожаревац, група аутора, Пожаревац 2008, 13–26,45–63.
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тај смештајни простор је недовољан. Архиву је Град Пожаревац доделио још 
једну зграду – Стара касарна – Павиљон бр. 3, али она до данас није приведена 
намени. Поред потребне документације за адаптацију додељеног објекта, Ар-
хив је припремио и грађевинску документацију за повезивање објеката Пави-
љон 3 и Павиљон 4 и изградњу управног дела Архива, али због недостатка 
средстава, ти планови још нису реализовани. Сва архивска грађа у Архиву се 
чува у металним архивским полицама, а црквене матичне књиге и земљишне 
књиге у металним полицама затвореног типа.

Слике 1. и 2. Спољашњи и унутрашњи изглед депоа ИАП 

Збирка црквених матичних књига у Историјском архиву Пожаревац

На територији Кнежевине Србије црквени протоколи крштених, рођених, 
венчаних и умрлих су почели да се воде у првој половини 19. века, па су најста-
рије матице вођене у Саборној цркви у Београду од 1816. године. На територији 
централне Србије, вођење матичних књига почиње оснивањем Конзисторије 
Митрополије Књажества Српског (1836) која је донела одлуку да се у свакој 
цркви од 1837. године „започну водити протоколи крштених, венчаних и умр-
лих”. Грађанским закоником Кнежевине Србије из 1844. године регулисан је ста-
тус матичних књига, а 1852. године утврђена је дужност свештеника да издају 
изводе из протокола рођених, венчаних и умрлих на тачно утврђеним обра-
сцима.4

4 На тему црквених матичних књига објављено је више радова: Јасмина Живковић, „Цркве-
не матичне књиге – културно добро или имовина верске заједнице”, Архивски гласник, бр. 13, 
Београд 2018, 6–7; Бошко Ракић, „Враћање црквених матичних књига”, Архивски гласник, бр. 13, 
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Држава је показала интерес за матичне књиге које је водила Црква одмах 
после Другог светског рата. Доношењем Закона о државним матичним књига-
ма 1946.5 предвиђено је да матичне књиге (избегнута је формулација „црквене” 
прим. Ј. Живковић)6 које су вођене по прописима на подручју где нису постојале 
државне матичне књиге и изводи и даље имају доказну снагу јавних исправа о 
чињеницама уписаним у њима пре ступања на снагу закона. Тиме су евиденци-
је стања грађана које је водила Црква признате као званичне. На основу овог 
закона, 1948. године су донета Општа начела за преписивање матичних књига 
са важношћу за целу Југославију7 и Посебна упутства за преписивање матичних 
књига које су вођене на подручју „где нису постојале државне матичне књиге”.8 
Држава је затим преузела црквене матичне књиге од цркава за период од 1. ја-
нуара 1850. године до 1946. године ради преписивања које је требало да се завр-
ши до 31. децембра 1950. године.9 Тако су црквене матичне књиге доспеле и 
углавном остале у матичарским службама општинских органа. 

О занимању државе за црквене матичне књиге, њиховој важности и ну-
жности употребе говори и документ пронађен приликом сређивања црквених 
матичних књига са подручја Општине Мало Црниће, решење бр. 588 од 5. 4. 
1950. године. Позивајући се на  Закон о државним матичним књигама и Упут-
ство за реконструкцију уништених и несталих матичних књига Министар-
ства унутрашњих послова НРС бр. 72546 од 31. 12. 1947. године, Месни народ-
ни одбор у Малом Црнићу донео је  решење да се изврши реконструкција 

Београд 2018, 11–123; Мирољуб Арсић, „Црквене матичне књиге у законским прописима Кнеже-
вине Србије”, Архивски преглед, бр. 1–4, 1996–1997, Београд 2000, 52–59; Јасмина Живковић, „За-
штита црквених матичних књига као дела културне баштине Србије (упоредна анализа стања у 
матици и дијаспори)”, доступно на: http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/zastita-arhivske-grade-van-
-arhiva/69-s-in-ziv-vic-z-sh-i-cr-v-nih-icnih-njig-d-l-ul-urn-b-sh-in-srbi-up-r-dn-n-liz-s-nj-u-ici-i-di-
-sp-ri 28. 8. 2019 (29. 8. 2019); Јасмина Живковић, „Заштита црквених матичних књига у Брани-
чевском округу”, Записи: Годишњак Историјског архив Пожаревац, бр. 1, Пожаревац 2012, 40–49; 
Драгослав Дедић, Дејан Првуловић, „Заштита матичних књига рођених, венчаних и умрлих на 
подручју СО Јагодина”, Корени, год. IV, Јагодина 2006. Доступно и на: http://www.arhivja.org.rs/
images/zastita_mk.pdf (29. 8. 2019).

5 Службени лист ФНРЈ, бр. 29/1946.
6 Јасмина Живковић, „Заштита црквених матичних књига као дела културне баштине”, до-

ступно на: http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/zastita-arhivske-grade-van-arhiva/69-s-in-ziv-vic-z-
sh-i-cr-v-nih-icnih-njig-d-l-ul-urn-b-sh-in-srbi-up-r-dn-n-liz-s-nj-u-ici-i-di-sp-ri 28.8.2019 (29. 8. 
2019).

7 Службени лист ФНРЈ, бр. 109/47 .
8Службени гласник НРС, бр. 18/48; Јасмина Живковић, „Заштита црквених матичних књига 

као дела културне баштине”, доступно на: http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/zastita-arhivske-
grade-van-arhiva/69-s-in-ziv-vic-z-sh-i-cr-v-nih-icnih-njig-d-l-ul-urn-b-sh-in-srbi-up-r-dn-n-liz-s-nj-
-u-ici-i-di-sp-ri 28. 8. 2019 (29. 8. 2019).

9 Милић Петровић, „Преузимање старих матичних књига рођених, венчаних и умрлих лица у 
архиве у СР Србији ван територија САП-а”, Архивски преглед, бр. 1–2, 1987, Београд 1989, 212–214.
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уништених и несталих матичних књига тог одбора за уписе рођених од 1. 1. 
1900. године, закључно до 1917. године. Одређена је комисија и рок за заврше-
так, најдаље до 31. 4. 1950. године. У образложењу се наводи да су матичне 
књиге овог одбора за наведени период уништене од стране окупатора за време 
Првог светског рата, да од тих књига нема и не постоји ништа, као и да „вер-
ски представници” цркве у Малом Црнићу нису издавали никаква документа, 
изводе из ових књига, већ су издавали потврде да су ове књиге уништене.10

У Србији су матичне књиге свих вероисповести пописане 1967. године. 
Преузимање матичних књига у архиве у Србији покренуто је 1983. године, са-
моиницијативно од стране неких архива, па се поставило питање ко треба да 
издаје изводе из тих матичних књига. То је иницирало закључак да се архиви-
ма предају евиденције грађана које нису оперативне, матичне књиге рођених 
старије од 110 година и матичне књиге венчаних и умрлих старије од 80 године. 
Припреме за примопредају и примопредаја је почела у неким архивима од 1987. 
године. Архивима је упућен акт Републичког секретаријата за унутрашње по-
слове Службе јавне безбедности бр. 200-134/83 од 13. 5. 1987. године и Архива 
Србије 02 бр. 334-87 од 13. маја 1987. у коме су архивима достављени закључци 
донети на саветовањима одржаним у периоду од 13. до 22. априла 1987. године 
у вези са предајом старих матичних књига надлежним архивима ради њиховог 
спровођења. Достављена су и  обавештења у вези са активностима у предаји 
старих матичних књига надлежним архивима. Предвиђена је примопредаја 
сваке пете године, с тим да прва предаја буде 1987. године. Закључцима су оба-
везани општински органи управе надлежни за вођење матичних књига да при-
купе и среде матичне књиге доспеле за предају архивима у 1987. години и то 
матичне књиге рођених закључно са 1876. годином и матичне књиге венчаних 
и умрлих закључно са 1906. годином, а најкасније до 31. јула 1987. године. Ар-
хиви су били обавезни да се укључе у начин припреме матичних књига за пре-
дају и обезбеде смештајне и друге услове за њихово преузимање. Референти за 
послове личних стања грађана и њихови непосредни руководиоци у општин-
ским органима били су дужни да се старају о сређивању, припреми и предаји 
матичних књига са подручја својих општина. Архиви који су преузели матичне 
књиге били су дужни према овом упутству да до краја новембра месеца 1987. 
године, сачине списак књига које је потребно лечити и о томе обавесте Архив 
Србије. Предвиђено је било да архиви могу заинтересованим лицима да омогу-
ће увид у матичне књиге које су преузели од матичара, као и да су архиви који 
су преузели матичне књиге дужни да предузму мере да се матичне књиге чува-
ју на најбољи могући начин у складу са чланом 19. Правилника о обрасцима и 
вођењу матичних књига.11 

10 Досије Збирке црквених матичних књига Историјског архива Пожаревац.
11 Службени гласник СР Србије, бр. 53/79.
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Слика 3. Акт Републичког секретаријата за унутрашње послове и Архива Србије 
везано за предају старих матичних књига надлежним архивима, из 1987. године

У циљу даље заштите матичних књига, Извршно веће Скупштине Соција-
листичке Републике Србије, на предлог Републичког савета за заштиту култур-
них добара (1979) донело је Одлуку о утврђивању архивске грађе од изузетног 
значаја која се чува у архивима12 којом су између осталог, културним добром од 
изузетног значаја на основу Закона о заштити културних добара из 1977. го-
дине13 проглашене „књиге рођених, венчаних и умрлих грађана”.

12 Службени гласник СР Србије, бр. 18/1979.
13 Службени гласник СР Србије, бр. 28/77.
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Збирка црквених матичних књига Округа пожаревачког у Историјском ар-
хиву Пожаревац је формирана 1995. године, када је Архив на основу чл. 39. 
Закона о културним добрима, Одлуке Архива Србије и Републичког секрета-
ријата унутрашњих послова из 1987. године, записнички преузео црквене ма-
тичне књиге од надлежних служби Скупштина општина Велико Градиште, 
Голубац, Кучево, Мало Црниће и Пожаревац. Збирка обухвата књиге крште-
них, рођених, брачно испитаних лица, венчаних и умрлих, као и регистре за 
поједине књиге. 

Књиге су настале на територији дела Браничевске епархије. Кажемо дела, 
зато што је територија Браничевске епархије административно шира од Брани-
чевског округа и обухвата подручја данашњих општина: Велика Плана, Велико 
Градиште, Голубац, Деспотовац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће, 
Параћин, Петровац, Пожаревац, Свилајнац, Смедерево и Ћуприја.

Историјски архив Пожаревац је тако преузео књиге које  су настале у цр-
квама и манастирима на подручју данашњег Браничевског округа, односно на 
подручју Града Пожаревца и општина Голубац, Велико Градиште, Жабари, Жа-
губица, Мало Црниће, Кучево и Петровац, а  за које је Историјски архив Пожа-
ревац територијално надлежан. 

Табела 1: Попис храмова у којима су настале матичне књиге које се чувају у ИАП 
разврстаних  према данашњој административно-територијалној подели.14

Град/општина Храмови у којима су настале матичне 
књиге које чува ИАП

Град Пожаревац Храм Светих архистратигова Михаила и 
Гаврила у Пожаревцу
Храм Светог оца Николаја у Пожаревцу
Капела дубравичка у Дубравици
Храм Свете Тројице у Дубравици
Храм Светог мученика Трифуна у Кличевцу
Храм Светог великомученика Георгија у 
Костолцу – Манастир Рукумија
Храм Светог великомученика и победоносца 
Георгија у Острову
Храм Светог вазнесења Господњег у Пољани
Храм Светих праведника Захарија и 
Јелисавете у Лучици

14 Попис је дат за део Збирке који је сређен и обрађен.
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Општина Велико Градиште Храм Светог архистратига Михаила у 
Великом Градишту
Храм 40 мученика у Десинама
Храм Светог оца Николаја у Кисиљеву
Црква Светог оца Николаја – Манастир 
Нимник
Црква Светих архистратига у Раму

Општина Голубац Храм Преноса моштију Светог оца Николаја 
у Голупцу
Храм Светих архистратига Михаила и 
Гаврила – Манастир Тумане

Општина Жабаре Храм Светог оца Николаја у Александровцу
Храм Светог архангела Михаила у Заови
Храм Светих архистратига Михаила и 
Гаврила у Ореовици
Храм Преподобне мати Параскеве у 
Породину
Храм Светог пророка Илије у Симићеву 
(Ракинац)
Храм Светог Рождества у Четережу

Општина Жагубица Манастир Горњак
Храм Сашествија Светог Духа – Свете 
Тројице у Жагубици
Храм Рождества Пресвете Богородице – 
Тршка црква

Општина Кучево Храм Светог вазнесења Господњег у Кучеву
Храм Светих апостола Петра и Павла у 
Раброву

Општина Мало Црниће Храм Светих петозарних мученика у 
Смољинцу
Храм Светих архистратига у Топоници 
Храм Светих петозарних мученика у 
Шапинама

Општина Петровац на Млави Храм Светог цара Константина и царице 
Јелене у Каменову
Храм Вазнесења Господњег у Петровцу
Храм Малог ускрса у Табановцу
Храм Рождества у Четережу
Храм Светих архистратига у Шетоњу
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Хронолошки распон преузетих књига су, највећим делом, књиге са уписи-
ма из периода од 1837. до 1952. године. Изузетак у том смислу представља део 
Збирке који чине књиге храма Светог Георгија Победоносца у селу Острово 
(данашња градска Општина Костолац – Град Пожаревац), у којима уписи по-
тичу од 1794. године (један фрагментарни упис), односно у континуитету од 
1797. године и даље. Ова парохија је изузетак и у територијалном смислу, јер је 
село Острово припадало Срезу Ковин у жупанији Темеш у оквиру Хабзбуршке 
монархије, све до присаједињења Војводине Краљевини СХС.

Слика 4. Примопредајни записник о првом преузимању црквених матичних књига

Пријем црквених матичних књига текао је сукцесивно. Године 1995. при-
мљене су прве матичне књиге са подручја општина Пожаревац, Мало Црниће 
и Голубац, 1998. године са подручја Општине Кучево; 1999. са подручја Општи-
не Велико Градиште, а 2008. године са подручја општина Жабари, Жагубица и 
Петровац на Млави;  2017. године део књига са подручја општина Велико Гра-
диште и Жабари, да би последњи пријеми били током 2019. године, када су 
примљене заостале црквене матичне књиге, чији уписи сежу до 1918. године за 
Град Пожаревац и за подручја општина: Жабари, Голубац, Петровац, Жагубица 
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и Мало Црниће. Хронолошки оквир уписа у црквеним матичним књигама је од 
1794. до 1952. године и то је и хронолошки оквир Збирке. Књиге су у већини 
оригиналне, али има и преписа књига које су уништене током Првог светског 
рата. У оквиру Збирке је и једна књига у облику фотокопије. 

Слике 5. и 6. Књига крштених цркве у Острову са најстаријим уписима  
(1794; 1797–1817; 1850)

Језик којим су вођене црквене матичне књиге и језик образаца је црквено-
-словенски и славеносрпски15, да би постепено у другој половини 19. века, након 
Вукове реформе језика, образац у матичним књигама био замењен обрасцем на 
народном језику. Две књиге у оквиру Збирке су вођене на мађарском језику. 
Ради се о матичним књигама државне (грађанске) провенијенције вођеним за 
село Острово које је територијално припадало Хабзбуршкој монархији.16

15 Мирољуб Арсић, нав. дело, 53.
16 Збирка црквених матичних књига са подручја Браничевског округа, књига 153 (1895–

1906, матична књига венчаних) и књига бр. 154 (1895–1906. матична књига умрлих). На подруч-
ју АП Војводине Царским патентом 1781. односно од 1784. године регулисано је вођење матич-
них књига од стране државе и наложено вођење истих независно од вероисповести, а прописима 
из 1790. и 1791. године Реформаторска, Евангелистичка и Православна црква изједначене су са 
Римокатоличком и матичне књиге ових конфесија добијају доказну снагу јавне исправе, под 
надзором државе. Декларацијом Марије Терезије из 1779. године, прописао је вођење протокола 
матичних књига у парохијама Православне цркве и обавеза проте и владике да их контролишу. 
Милена Поповић Субић, „Преузимање, сређивање и чување матичних књига у архивима у Ау-
тономној Покрајини Војводини”, Архивски гласник, бр. 13, Београд 2018, 8–11.
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Слика 7. Једна од књига на мађарском за цркву у селу Острово 
(Општина Костолац / Град Пожаревац)

Збирка црквених матичних књига у Историјском архиву Пожаревац је 
формирана у складу са Упутством о одређивању критерија о формирању ар-
хивског фонда17 и Препоруком о условима и начину образовања архивског фонда 
и архивске збирке18. Наиме, како Скупштине општине које су предаваоци ма-
тичних књига нису били истовремено и ствараоци, а како изворни ствараоци 
(цркве) нису Архиву предали своју архивску грађу, Стручно веће архива је за-
узело став о формирању Збирке.19

Збирка црквених матичних књига смештена је у посебној просторији депоа 
Архива, са константним мерењем температуре и влажности, у затвореним ме-
талним полицама. Књиге су током 2019. године препаковане у специјално на-
бављене архивске кутије. Тиме је ниво заштите овог најзначајнијег дела грађе 
Историјског архива Пожаревац на најбољи могући начин заштићен. 

17 Архивски преглед, бр. 1, 1969, Београд 1969, 71–76.
18 Архивист, бр. XXX, 1–2, Београд, 1985, 284–290.
19 Примера ради, Историјски архив Ваљево је формирао фондове за сваку цркву којој су 

матичне књиге припадале. Свемир Поповић, „Црквене матичне књиге ваљевског краја у Исто-
ријском архиву Ваљево”, Гласник Историјског архива Ваљево, бр. 33, Ваљево 1999, 167–172.
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Слика 8. Просторија и полица у којој се чувају црквене матичне књиге

Сређивање и обрада Збирке

Са сређивањем и обрадом црквених матичних књига започело се убрзо по 
пријему. Архивски помоћник Слободанка Чолаковић која је била задужена за 
рад са матичним књигама приступила је сређивању тако што је књиге развр-
стала по црквама у којима су изворно настале, затим по врстама (књиге крште-
них, рођених, брачно испитаних, венчаних, умрлих и припадајући регистри 
где постоје уз књиге). У оквиру врста, књиге су разврстане хронолошки, а за-
тим организоване по општинама – данашњим административним целинама у 
којима се налазе цркве где су књиге настале. Тиме је омогућено лакше сналаже-
ње, јер се црквена и државна административна управа нису увек подударале. 
До данас је укупно сређено и обрађено 358 црквених матичних књига и то: за 
Град Пожаревац (књиге од 1 до 154), Велико Градиште (155–218), Голубац (219–
229), Жабари (230–251), Жагубица (252–256), Кучево (257–291), Мало Црниће 
(292–343) и Петровац (књиге од бр. 344 до 358). Последњи пријеми из 2017. и 
2018. године нису још увек сређени и обрађени, односно 125 црквених матич-
них књига. Укупан број књига којима Архив располаже у овом тренутку је 483 
књиге. Свака књига представља архивску јединицу и има свој редни број.
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Даљи рад на сређивању и обради састојао  се у праћењу редоследа уписа у 
свакој књизи (негде су бројеви погрешно уписани или прескакани, када није 
било штампаног обрасца са утиснутим редним бројевима), утврђиване су прва 
и последња година уписа, вршена нумерација страна или листова (пагинација 
или фолијација у зависности да ли је образац хоризонтални двострани или 
вертикални једнострани) тамо где то није било утиснуто на самом штампаном 
обрасцу, односно исписано од ствараоца. За сваку књигу  је рађена унутрашња 
листа са подацима: редни број црквене матичне књиге у оквиру Збирке, црква 
у којој су настали и пуни назив храма, назив књиге, распон година, место у ком 
је црква/храм, данашња општина, попис места за која се налазе уписи, распон 
бројева уписа по годинама и распон бројева страница за те уписе. Евидентира-
ни су и појединачни уписи за места која иначе територијално не припадају до-
тичној цркви, примедбе уколико их је било: нпр. везано за оштећења, нечитке 
уписе, недостајуће листове или странице, записе са маргина или на крају књи-
ге и друге појединости. 

Слика 9. Забелешка о изворном препису/реконструкцији матичне књиге  
из 1928. године (оригинална књига уништена у Првом светском рату)
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Један број црквених матичних књига са подручја Кучева, Петровца и Жа-
бара нису оригиналне књиге, већ су реконструисане двадесетих и тридесетих 
година 20. века. Ради се о књигама које су уништене у Првом светском рату, па 
је након рата парох у сарадњи са Судом општине у месту имао задатак да поно-
во попише, по принципу „од куће до куће”. Ту постоји проблем јер  су те  књи-
ге непотпуне и недовољно поуздане, али у недостатку других, уверења се изда-
ју из њих, јер имају печат овере црквених и општинских власти. Књиге су биле 
на јавном увиду и свако је могао да стави примедбу, те се стога оне сматрају 
јавном исправом. 

Слика 10. Упутство о употреби матичних књига Историјског архива Пожаревац 
из 1998. године

У погледу физичког стања књига евидентирано је за сада 65 књига којима 
је потребан неки облик конзерваторско-рестаураторских радова. Уочена су 
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оштећења у смислу истргнутих, погужваних или поцепаних листова, мрље од 
буђи, гљивица, мрље непознатог порекла, мрље од влаге. Неке су раскориче-
не, али је  уопштено стање ових књига стабилно, што је констатовао и конзер-
ватор Архива Србије приликом обиласка 2016. године. 

За све сређене и обрађене књиге урађен је сумарни попис сређених и обра-
ђених књига, према начину на који је Збирка сређена: према општинама, хра-
мовима, врстама и хронолошким одредницама у оквиру врсте књига. По један 
примерак овог обавештајног средства налази се у Одсеку заштите у Архиву 
(депо) и  управној згради Архива. На сајту Архива постоји попис књига које су 
сређене и обрађене. Архив је 1998. године донео и Упутство о употреби ма-
тичних књига.20

За време бомбардовања СР Југославије 1999. године, матичне књиге су ева-
куисане из депоа у подрум зграде Народног музеја у Пожаревцу са другом зна-
чајном грађом из Архива. Да невоља не долази сама, поред опасности од бом-
бардовања, дошло је и до јаког невремена у ноћи између 30. јуна и 1. јула 1999. 
године. Подрум је поплављен.  Матичне књиге нису биле изложене води, али су 
релативно дуго стајале у просторији са високом влажношћу ваздуха, што је 
утицало на њихово касније стање. Књиге су по окончању бомбардовања враће-
не  у депо Архива, а последице повећане влажности саниране.   

Микрофилмовање и дигитализација

Збирка црквених матичних књига односно део Збирке који је сређен и об-
рађен,  највећим делом је микрофилмован и дигитализован. Један део Збирке 
(пожаревачка Саборна црква) који је први микрофилмован тренутно се преба-
цује са микрофилмских ролни у дигитални облик. Остатак Збирке који је ми-
крофилмован, истовремено је и дигитализован. Мањи део сређене и обрађене 
Збирке, укупно 34 књиге (од броја 309 до 343) потребно је и микрофилмовати 
и дигитализовати. У поступку заштите није доследно поштовано правило прво 
микрофилмовање па дигитализација, већ је један део прво микрофилмован па 
дигитализован, док је други део дигитализован па микрофилмован. Свака 
књига је пре микрофилмовања односно дигитализације имала израђену уну-
трашњу листу, назнаку за почетак и крај књиге (шпица). Микрофилмови се 
чувају и евидентирају у оквиру Збирке микрофилмова, а дигитални медији у 
оквиру Збирке дигиталних медија.  Код микрофилмовања матичних књига по-
жаревачке цркве, радило се у три примерка од којих је један оригинал и две 
диазо копије. Једна диазо копија била је намењена за коришћење, док је друга 

20 Историјски архив Пожаревац, општа архива, дел. бр. 365/1 од 14. 07. 1998. године.
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предвиђена за измештање на другу локацију у складу са упутствима. Касније је 
због финансијских разлога, рађен један оригинал и једна диазо копија. Диги-
тални облик црквених матичних књига чува се на ДВД носачима у депоу, одно-
сно  на сториџима већег капацитета у управној згради. Истраживачима су цр-
квене матичне књиге у оквиру Збирке доступне  за коришћење у дигиталном 
облику или у облику микрофилмова (за део који није дигитализован), односно 
у оригиналу у случају потребе и посебном одобрењу директора установе. Диги-
тализовани облици нису доступни на вебу, нити су део неке базе података  и 
као такви претраживи. Дигитална копија се „листа” као и обична књига, што 
је за многе предност, док је за друге недостатак. 

Коришћење

Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих представљају драгоцен извор 
за различита историјска, демографска и генеалошка истраживања. Њихово ко-
ришћење највише зависи од њихове очуваности. 21 Може се рећи да је Збирка 
црквених матичних књига у Историјском архиву Пожаревац са укупно 483 
књиге делимично добро сачувана. Подаци које они садрже значајни су за ис-
траживања на микротерену по различитим основама (демографска, генеало-
шка, историјска, етнолошко-антрополошка и друга). У том смислу нарочито су 
драгоцени и занимљиви записи на маргинама књига. Тако на пример у књизи 
бр. 208 Манастира Нимник на стр. 136, стоји запис „Овај протокол од сада 
важи само за Курјаче, Поповац и Ђураково, јер нису хтеле општине по наређе-
њу да набаве нове протоколе”. Књига бр. 249 цркве четерешке (1905–1930) садр-
жи уписе смрти погинулих у борбама са Турцима и Аустријанцима, као и вој-
ника умрлих од задобијених ратних рана и болести у периоду 1913–1920. годи-
не. Уписе смрти погинулих војника садржи и књига бр. 251 исте цркве. Књига 
бр. 267 за уписе венчаних, за 1909. годину садржи  упис венчања коњичког 
потпоручника и невесте из Русије (црква кучевачка, стр. 99, упис под  бр. 155). 
У књизи бр. 277 цркве у Раброву, стоји забелешка за 1876. годину „крштени у 
време бежаније у Раброву” или „крштени у време српско-турског рата” или за 
1977. годину за родитеље детета пише да су „житељи рударски”. Драгоцени су 
и уписи у књигама умрлих где је уписивана старост лица које је умрло, као и 
болест или случај услед кога је преминуло. У књизи бр. 323 на стр. 27 стоји упис 
на маргини о извршењу пресуде стрељањем разбојника (црква у Смољинцу). У 

21 Милош М. Арсенић, „Црквене матичне књиге као извори демографских података локалне 
заједнице”, Баштина, св. 44, Приштина–Лепосавић 2018, 181–195; Slobodanka Cvetković, „Izvori 
za genealoška istraživanja na Internetu na prostoru bivše SFRJ”, Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja 
Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2013, 165–183.
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књизи бр. 63 (пожаревачка Саборна црква) налазе се уписи умрлих у затвору за 
период 1872–1873. и касније. Затим, у књигама цркве у Острову (некад Хабзбур-
шка монархија) вршен је упис за насеља која су после распада Аустро-Угарског 
царства припала Румунији. Такође, у књигама Цркве у Острову вршени су и 
уписи лица римокатоличке вероисповести, али у малом броју. Од значаја је и 
забелешка на стр. 69. књиге бр. 125 (црква у Острову)  да је 1866. године престао 
упис новорођене крштене деце у црквене матичне књиге, а отпочео њихов упис 
у  грађанске матрикуле. Иста књига садржи и препис дела грађанске матрикуле 
за поједине године; затим, у књизи бр. 135 цркве у Острову налази се препис 
уписа погинулих војника из грађанске матрикуле за период 1914–1916. и сличне 
занимљиве забелешке.

Слика 11. Забелешка у матичној књизи умрлих цркве у Острову из 1915. године 
о умрлима у току бежаније због „Германске најезде”

Збирка црквених матичних књига је на најбољи начин представљена на изло-
жби коју је Историјски архив Пожаревац приредио 2004. године пожаревачкој 
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јавности, презентацијом и изложбом записа са маргина црквених матичних 
књига, чији је аутор била архивски помоћник Слободанка Чолаковић. 

Црквене матичне књиге у оквиру Збирке су најчешће коришћена архивска 
грађа за истраживање породичног стабла, што самостално од стране истражи-
вача, што по захтевима да то услужно обаве архивски радници. У депоу Исто-
ријског архива, по захтевима странака број поднетих захтева је растао из годи-
не у годину, да би последњих година опадао. Током 2019. године поново је забе-
лежен благи пораст. Изводи из књига рођених, венчаних или умрлих били су 
неопходни у процесу доказивања за потребе реституције, за потребе уписа 
власништва, доказивања пред судом, легализације, а у последње време и за до-
казивање порекла којим би грађани остварили право на држављанство и па-
сош неке од држава чланица Европске уније (румунско или бугарско порекло). 

Табела 2. Број примљених и решених захтева странака у периоду 2007–2018, 
са бројем захтева из Збирке црквених матичних књига22

Година Поднети захтеви 
странака

Захтеви из ЦМК Проценат у односу 
на укупни број 

захтева
2007. 825 Нема података23 Нема података
2008. 700 Нема података Нема података
2009. 791 Нема података Нема података
2010. 710 18 2,5 %
2011. 621 17 2,7 %
2012. 960 81 8,4 %
2013. 1.126 79 7,0 %
2014. 1.087 96 8,8 %
2015. 809 36 4,4 %
2016. 968 39 4,0 %
2017. 1.252 29 2,3 %
2018. 1.084 32 2,9 %
2019. 962 35 3,6%

На решавању захтева из Збирке црквених матичних књига радила је до 
2010. године архивски помоћник Слободанка Чолаковић, а након њеног одласка 

22 Наведени период је узет за анализу, јер је у том периоду аутор прилога била руководилац 
у депоу ИАП и за тај период има податке.

23 Захтеве из црквених матичних књига је до 2010. године радила архивски помоћник Сло-
боданка Чолаковић, до одласка у пензију, па за тај период аутор нема прецизних података. Од 
2010. године на решавању захтева радио је архивист, односно виши архивист у депоу.
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у пензију на решавању те врсте захтева ради архивист односно виши архивист 
задужен за послове у депоу ИАП.

Недоумицу у вези са даљом будућношћу Збирке црквених матичних књига 
у Архиву стварају активности Министарства културе и информисања Репу-
блике Србије на враћању црквених матичних књига верским заједницама, а са 
друге стране, архивима су током 2019. године, по налогу Министарства за др-
жавну управу и локалну самоуправу, од стране општинских управа предате 
црквене матичне књиге закључно са 1918. годином. Историјски архив Пожаре-
вац до сада није имао потраживања за враћање књига од Браничевске епархи-
је. Архив је 15. 10. 2010. године потписао протокол о сарадњи са Браничевском 
епархијом, што надамо се довољно говори о поверењу које Браничевска епар-
хија гаји према Историјском архиву у погледу заштите њихове архивске грађе. 
Томе у прилог говори и што је  Историјски архив Пожаревац 26. јула 2019. го-
дине добио „Архипастирску Грамату” од Његовог преосвештенства епископа 
браничевског господина Игњатија за дугогодишњу сарадњу. 

Резиме

Црквене матичне књиге представљају прворазредни историјски извор, 
културно добро од изузетног значаја, национално богатство којим народ на 
овим просторима, без обзира на конфесију и народност доказује своје прису-
ство и идентитет. Историјски архив Пожаревац чува у оквиру Збирке цркве-
них матичних књига укупно 483 књиге крштених, рођених, брачно испитаних, 
венчаних, умрлих и припадајуће регистре. 

Некада су матичне књиге биле јавне исправе којим су држава и црква пра-
тиле стања становништва, бројност, доспелост за војску, за плаћање пореза. 
Матичне књиге данас пре свега имају културну и научну вредност, али им се не 
може оспорити и то да и даље имају улогу и јавне исправе и доказног средства. 
Оне су и неисцрпан извор података о економском стању микросредине, њеним 
демографским кретањима, полној и старосној структури, занимањима, о рато-
вима, недаћама, гладним годинама, природним катастрофама и миграцијама 
које су њима условљене, осцилацијама у броју становништва итд. Бројни су 
разлози зашто црквене матичне књиге у архивима треба да су приоритет држа-
ве, али и конфесија које су их стварале. Због њиховог значаја за државу и све 
грађане без обзира на националност и конфесију, сматрамо да су оне најбезбед-
није у архивским установама које су специјализоване, стручно и у погледу 
опреме, да на прави начин ово најважније благо сачувају од пропадања и уни-
штења. 
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Slobodanka Cvetković

CHURCH REGISTERS IN THE HISTORICAL ARCHIVES POŽAREVAC – 
ACQUISITION, STORAGE, PROCESSING AND USAGE

Abstract: Church registers represent cultural goods of great importance and as such 
require special treatment. They are a source for different kind of research and indisputable 
evidence of the identity of each nation on certain territory. This work will present informa-
tion about the Collection of Church Registers in the Historical Archives Požarevac, about 
their acquisition, storage, processing, and usage.

Keywords: Collection of church registers, church registers, archival materials, Histor-
ical Archives Požarevac, arrangement, processing, usage, microfilming, digitisation 
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UDC  352.9(497.6 Baranja)"1945/1952"

Krešimir Ibrišimović1 
Državni arhiv u Osijeku 
Hrvatska

STANJE SAČUVANOSTI GRADIVA 
MJESNIH NARODNIH ODBORA NA PODRUČJU BARANJE  

OD 1945. DO 1952. GODINE

Sažetak: Gradivo mjesnih narodnih odbora na području Baranje 1945–1952. godine 
nakon oslobođenja od fašističke vlasti je zadovoljavajuće u smislu sačuvanosti gradiva i sta-
nja očuvanosti dokumenata a posebice čitljivosti što strojopisa što pisanih dokumenata. 
Gradivo se uglavnom sastoji od spisa po urudžbenom zapisniku gdje se u određenim fondo-
vima može pratiti stanje spisa po urudžbenom zapisniku, negdje je isto konfuzno a u većini 
fondova urudžbenih zapisnika ni nema. Gradivo je unutar fonda podijeljeno po serijama 
prateći funkcije odbora koji je u razdoblju nakon oslobođenja odnosno uspostavom kotarske 
vlasti okružnicama/dopisima poslano nadležnim mjesnim narodnim odborima na rješava-
nje i nadležnost. Gradivo godine 1945. je složeno i sačuvano u cijelosti kako je preuzeto, a 
nakon tog razdoblja gradivo je izlučeno sukladno zakonskim normama i ostavljeni su trajni 
dokumenti koji predstavljaju svojevrsni specimen djelovanja i razdoblja navedenih odbora u 
tom vremenu. 

Ključne riječi: mjesni narodni odbori, preuzimanje gradiva, izlučivanje gradiva, saču-
vanost gradiva, Oblast Osijek, Kotar Beli Manastir 

Uvod 

Nakon Drugog svjetskog rata dotadašnji narodno-oslobodilački odbori su nužno 
morali prijeći iz vojnog u civilni oblik rada. Oni su predstavljali osnovu na kojima su 
oblikovani budući narodni odbori, a sam čin te promjene je pokrenut Zakonom o 
promjeni naziva narodnooslobodilačkih odbora (NN 3/45). Danom donošenja tog 
zakona započeo je razvoj lokalne samouprave u Hrvatskoj. Razvoj samih narodnih 
odbora je nadalje nastavljen i Općim zakonom o narodnim odborima (Sl. FNRJ 

1 Krešimir Ibrišimović, State Archives in Osijek, Croatia
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43/46)2 i Zakonom o administrativno- teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske (NN 60/47). 
Opći zakon o narodnim odborima iste je ovako definirao: „Narodni odbori su orga-
ni državne vlasti preko kojih narod vrši svoju vlast u administrativno-teritorijalnim 
jedinicama”. Osnivali su se na različitim teritorijalno-administrativnim razinama pa 
su se prema tome i razlikovali (kotarski, gradski, općinski). Narodni odbori općina 
su se osnivali u selima i manjim gradovima.

Gradivo mjesnih narodnih odbora preuzeto je sukladno upisu u Knjigu primlje-
nog gradiva Državnog arhiva u Osijeku u razdoblju 1966. godine i u drugom navratu 
1970. godine. Gradivo je preuzeto inicijativom iako se mora službeno obznaniti kako 
je gradivo preuzeto po službenoj dužnosti djelatnika tadašnjeg Povijesnog arhiva u 
Osijeku od Skupštine općine Beli Manastir, Odjel za opću upravu i budžet, broj: 02-
13550/1-1966. od 19. XII. 1966. godine, a sukladno Izvještaju direktora Arhiva Dr. 
Firingera i arhivskog manipulanta Kutnjaka o preuzimanju arhiva mjesnih narodnih 
odbora  u  Batini, Zmajevcu i Kneževim Vinogradima izvršenom 27. IX. 1966. godine 
gdje se proces preuzimanja vezuje i Izvještaj profesora Ive Mažurana, arhivskih ma-
nipulanata Jakšić Tomislava i Kutnjak Franje o službenom putovanju u Baranju, broj: 
148/7-1966 od 29. IX. iste godine.

Pravni okvir djelovanja odbora

Mjesni narodni odbori osnovani su 1945. godine na temelju Zakona o promjeni 
naziva narodnooslobodilačkih odbora od 27. 07. 1945. godine (Zbornik zakona, ure-
daba i naredaba, 1945, II. sv., str. 82). U to vrijeme područje djelovanja mjesnih na-
rodnih odbora određivao je ZAVNOH. To je trajalo do 1947. kada je donesen Zakon 
o administrativno-teritorijalnoj podjeli NRH (NN 42/48). Zakonom o administrativ-
no-teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske iz 1949. (NN 29/49) administrativno teritorijal-
ne jedinice na području NR Hrvatske su bile: oblasti, kotari, gradovi, gradski rajoni, 
gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora. U Oblast Osijek pripadao je 
Kotar Beli Manastir s Mjesnim narodnim odborima: Baranjsko Petrovo Selo, Batina, 
Beli Manastir, Bilje, Bolman, Branjina, Branjin Vrh,Čeminac, Darda, Draž, Duboše-
vica, Gajić, Grabovac, Jagodnjak, Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kneževo, 
Kopačevo, Kotlina, Kozarac, Luč, Lug, Novi Bezdan, Petlovac, Podolje, Popovac, 
Suza, Šumarina, Topolje, Torjanci, Vardarac, Zmajevac. Konstituiranjem općinskih 
narodnih odbora kao organa narodnog samoupravljanja, a prema odredbama Općeg 
zakona o narodnim odborima (Sl. list 1. FNRJ 22/52 od 19. 04. 1952) s radom su pre-
stali mjesni narodni odbori. Zakonom o podjeli Narodne Republike Hrvatske na ko-
tare, gradove i općine (NN 16/52) od 24. 04. 1952. godine. 

2 Službeni list Federativne Narodne Republike Jugoslavije (dalje: Sl. FNRJ), br. 43, 28. 5. 1946.  
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Do donošenja Općeg Zakona o narodnim odborima 28.05.1946. godine (NN 
43/46), djelovanje narodnooslobodilačkih odbora bilo je uvjetovano ratnim prilika-
ma. Prema Odluci o ustrojstvu i poslovanju narodnooslobodilačkih odbora i Skup-
ština u Federalnoj Državi Hrvatskoj (Zbornik zakona, uredaba i naredaba za godinu 
1945, sv. I–XII, Zagreb, str. 19–20) ti su organi državne vlasti prvenstveno izvršavali 
naređenja nadređenih organa (NOO kotara ili oblasti), ali i donosili naredbe i rješe-
nja u okvirima zakona Federalne Države Hrvatske i Demokratske Federativne Jugo-
slavije.

Način izbora i zadaće mjesnih narodnih odbora (ali i ostalih) doneseni su 1946. 
godine Općim zakonom o narodnim odborima. Prema 26. čl. tog Zakona posebna 
nadležnost mjesnog narodnog odbora bila je „da ostvari poljoprivredni plan, da se 
stara o materijalno kulturnom podizanju mjesta, da rukovodi komunalnim zadaci-
ma, da se brine o unapređenju obrta i mjesne industrije, kao i da posreduje u pravilnoj 
razmjeni dobara između sela i grada”.

U tom cilju mjesni narodni odbori vrše ove poslove: 

– u oblasti plana:

1) donošenje i ostvarivanje mjesnog privrednog plana; 
2) razmatranje planova onih ustanova i poduzeća na svom području koja stoje 

pod rukovodstvom viših organa državne vlasti i davanje mišljenja o njima;
3) sabiranje statističkih podataka; 
4) vođenje evidencije o zadrugama i privatnim poduzećima u mjestu;
 
– u oblasti poljoprivrede: 

1) upravljanje seoskim/mjesnim pašnjacima, livadama, utrinama…
2) upravljanje mjesnim rasadnicima, sjemenskim stanicama, stanicama 

poljoprivrednih oruđa i materijala; 
3) staranje o razvoju stočarstva, nabava priplodnih grla i reguliranje njihovog 

iskorištavanja, upravljanje mjesnom veterinarskom ambulantom; 
4) staranje o unapređenju voćarstva i vinogradarstva; 
5) rukovođenje kampanjom oranja, sjetve, kopanja, berbe, vršidbe i drugih 

poljoprivrednih radova; 
6) staranje o šumama mjesnog značaja, učešće u čuvanju šuma i suzbijanju 

šumske štete, organiziranje sječe i raspodjele dodijeljenih drva; 
7) staranje o proširenju oranica i povećanju žetve; 
8) sudjelovanje u izvođenju agrarne reforme i kolonizacije; 
9) suzbijanje poljske štete.  
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– u oblasti komunalnog života: 

1) rukovođenje mjesnim izvorima, bunarima, cisternama, vodovodom, 
kanalizacijom i nadzor nad njima; 

2) staranje o javnom osvjetljenju, upotrebi električne energije za potrebe 
mjesnog stanovništva; 

3) staranje o mjesnom javnom saobraćaju; 
4) upravljanje mjesnim drvoredima, parkovima i slično, staranje o podizanju 

terena i domova za fiskulturu i  nadzor nad njima; 
5) upravljanje mjesnim kupalištima, perionicama i nadzor nad njima; 
6) osnivanje i rukovođenje mjesnim ustanovama za potrebe širokih 

narodnih slojeva kao što su: obrtne radionice, brijačnice, pekare, gostione, 
hoteli, menze; 

7) upravljanje  mjesnim državnim stambenim zgradama, nadzor nad 
stambenim zgradama  uopće i reguliranje upotrebe stanova, pomaganje 
zadružne i privatne inicijative za izgradnju stambenih zgrada; 

8) rukovođenje radova na izgradnji mjesta, ukoliko te poslove ne vrše 
organi viših izvršnih odbora, ostvarivanje regulacionog plana, nadzor nad 
izvršavanjem građevinskih radova; 

9) rukovođenje izgradnjom mjesnih puteva;
10) vršenje svih komunalnih poslova koji nisu dani u nadležnost drugim 

organima; 
11) rukovođenje mjesnim službenostima; 

– u oblasti trgovine i obrta: 

1) upravljanje državnim mlinovima mjesnog značaja i nadzor nad mlinovima;
2) upravljanje mjesnim kudeljarama i postrojenjima za unapređenje kućne 

radinosti i nadzor nad njima; 
3) nadzor nad zadružnim i privatnim obrtnim radionicama i trgovačkim 

poduzećima, 
4) određivanje norme za raspodjelu racioniranih namirnica u mjestu na 

temelju opće državnih normi racioniranja; 
5) evidencija o kretanju cijena, kontrola zaliha robe kod zadruga, trgovaca, 

trgovačkih poduzeća na malo, obrtnika i sl.; 
6) upravljanje mjesnim sajmištem; 
7) sudjelovanje u suzbijanju špekulacija u mjestu. 

– u oblasti finansija:

1) donošenje mjesnog budžeta; 
2) određivanje i ubiranje mjesnih javnih daća u okviru propisa viših organa 

državne vlasti; 



153Stanje sačuvanosti gradiva mjesnih narodnih odbora  
na području Baranje od 1945. do 1952. godine

3) staranje o ubiranju neposrednih i posrednih poreza u mjestu, kontroliranje 
izvršenja obveza svih pojedinaca, zadruga, organizacija i poduzeća prema 
državi; 

4) zaključivanje zajmova uz odobrenje vlade narodne republike. 

– u oblasti radnih odnosa: 

1) organiziranje i raspoređivanje ljudske radne snage za javne radove, 
organiziranje upotrebe sredstava za vuču i stočne radne snage; 

2) kontrola izvršavanja propisa o upotrebi radne snage, o radnom vremenu, 
o plaći  i nadnicama, o socijalnom osiguranju radnika i namještenika; 

3) organiziranje stanova, prenoćišta, menza za radnike. 

– u oblasti narodnog prosvjećivanja: 

1) osnivanje i vođenje analfabetskih tečajeva; 
2) stvaranje za kulturni napredak mjesta osnivanjem kulturnih domova, 

kinematografa, čitaonica, pomaganje kulturnih društava i nadzor nad 
njima; 

3) materijalno uzdržavanje osnovnih i mjesnih škola, staranje i nadzor nad 
upisivanjem i pohađanjem djece osnovnih škola. 

– u oblasti socijalnog staranja i narodnog zdravlja: 

1) staranje za djecu bez roditelja, pomaganje porodica poginulih boraca, 
žrtava fašističkog terora, 

2) staranje za iznemogle i siromašne;
3) osnivanje kuhinja, domova i skloništa za siromahe; 
4) osnivanje dječjih zabavišta, obdaništa i jasala, nadzor nad njima; 
5) osnivanje ambulanti, zdravstvenih stanica i ostalih mjesnih zdravstvenih 

ustanova i upravljanje njima; 
6) podizanje higijene u mjestu, nadzor nad izvršenjem higijenskih i 

veterinarskih propisa, 
7) upravljanje grobljima; 
8) nadzor nad privatnim liječnicima i ljekarnama. 

– u ostalim oblastima: 

1) vođenje matičnih knjiga, sklapanje brakova; 
2) vođenje administrativnog i administrativno-kaznenog postupka u okviru 

svoje nadležnosti; 
3) evidencija stanovništva; 
4) prijenos pošte gdje nema poštanskih ustanova; 
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5) disciplinska vlast nad svojim službenicima; 
6) pomaganje pri regrutaciji i ostalim dužnostima obrane domovine, 

pomaganje organizacija za podizanje fizičke i borbene spremnosti naroda; 
7) nadzor nad svim društvenim organizacijama mjesnog značaja; 
8) staranje za red i mir na temelju propisa i naređenja viših državnih organa, 

rukovođenje seoskom pomoćnom milicijom; 
9) suradnja u provođenju izbora za sve organe državne vlasti, vođenje 

biračkih spiskova. 

Broj odbornika u narodnim odborima određivao se prema republičkim zakoni-
ma uzimajući u obzir broj stanovnika, te utjecaj određenog područja u gospodar-
skom, kulturnom i sličnom značenju prema širem prostoru. Tako je mjesni narodni 
odbor mogao imati od 7 do 35 odbornika. Njihov je mandat bio opoziv, a uživali su 
imunitetna prava na području svog odbora. Mjesni narodni odbor bio je dužan naj-
manje jedanput u dva mjeseca sazvati zbor birača na kojima se trebalo raspravljali o 
pitanjima vezanim za život mjesta. Izvršni i upravni instrumenti narodnih odbora 
bili su izvršni odbori. Izvršni odbor su činili predsjednik, potpredsjednik, tajnik i 
drugi članovi. Oni su izvršavali sve odluke, uputstva i naredbe svog narodnog odbora 
kao i uredbe, pravilnike, uputstva, naredbe i rješenja viših struktura državne uprave. 
U mjesnim narodnim odborima koji nisu imali svoj izvršni odbor, sve odluke dono-
sio je narodni odbor kao cjelina. Cjelokupnom administracijom narodnih odbora 
upravljali su predsjednik i tajnik.

Preuzimanje gradiva u Arhiv 

Jedan od najzanimljivijih segmenata je preuzimanje gradiva u Arhiv, koliko je 
isto zanimljivo toliko imam potrebu isto dokumentirati jer je riječ o entuzijastičnom 
poduhvatu tadašnjih djelatnika Arhiva. Naravno kako su dokumenti o istom sačuva-
ni u Državnom arhivu u Osijeku i kao takvi upisani u Knjigu primljenog gradiva 
Odjela za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva Arhiva. 

Gradivo fonda preuzeto je u Arhiv po službenoj dužnosti o čemu postoji  Zapi-
snik o istom broj 148/7-1966. čime je gradivo fonda preuzeto inicijativom i služenim 
poslom djelatnika Arhiva kao i gradivo baranjskih MNO-a 1970. godine o čemu po-
stoji i zapis u Knjizi primljene arhivske građe I-1947–2002. godine Državnog arhiva 
u Osijeku pod rednim brojem 386 i 431 (191/70). 

Gradivo provenijencije mjesta Darda preuzeto je sukladno Zapisniku sastavlje-
nog dana 15. siječnja 1999. godine po službenoj dužnosti sukladno Zakonu o arhiv-
skom gradivu i arhivima (NN 105/1997), preuzeto je gradivo Matičnog ureda Darda, 
MNO i NOO Darda. Sukladno Izvještaju br. 148/7-1966. od 29. rujna 1966. godine 
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terenskim prikupljanjem gradiva prikupljeno je gradivo u mjestu Popovac kako je 
navedeno s fragmentima gradiva mjesta Branjina te čak i gradiva iz prve polovice 19. 
stoljeća. Dana, 21. rujna, preuzeto je gradivo  i u mjestu Duboševica i Popovac. U 
mjestu Darda uz gradivo lokalne provenijencije preuzeto je i gradivo mjesta Čemi-
nac. Sljedećeg dana zanimljivo stoji u Izvještaju kako gradivo mjesta Batina nije pro-
nađeno unatoč velikom naporu no je preuzeto tek nešto matičnih spisa i finansijskih 
kartica. Nakon nekoliko dana putem u Baranjsko Petrovo Selo preuzeto je uredno 
gradivo čak prema upisu u arhivsku knjigu. Putem u Jagodnjak preuzeto je tamošnje 
gradivo te je ustanovljeno kako gradivo mjesta Bolman nije na raspolaganju osim 
matičnog gradiva. Bitno je navesti kako se kroz cijeli Izvještaj navodi kako je gradivo 
bilo smješteno u krajnje neadekvatnim uvjetima kako se navodi na trećoj stranici 
„doslovno pravo smetište”.

Nadalje, gradivo mjesta Lug je zatečeno uništeno. 
Sukladno zapisu u Knjizi primljenog arhivskog gradiva o preuzetom gradivu u 

1970. godini važno je napomenuti kako je preuzeto gradivo Mjesnih narodnih odbo-
ra Baranjsko Petrovo Selo, Novi Bezdan, Bilje, Duboševica, Jagodnjak, Kopačevo, 
Zmajevac, Kotlina, Kneževi Vinogradi, Lug, Suza, Torjanci, Zmajevac. 

Zanimljiv je zapisnik sastavljen dana „11. svibnja 1952. godine u uredu Mjesnog 
narodnog odbora u Kneževim Vinogradima prilikom likvidacije poslovanja Mjesnog 
narodnog odbora, a u smislu spisa br. 713/1952. od 19. aprila 1952. godine izdane od 
strane Saveta za zakonodavstvo i izgradnju Narodne vlasti odbora kotara Beli Mana-
stir – Tajništvo-broj 4488/1952. od 27. aprila 1952. godine”. Nadalje navodi: „Urudž-
beni zapisnik zaključen je s 629 rednim brojem….indeks kazalo za 1952. godinu ne 
postoji.” [...] „Arhiva postoji od 1945. godine do danas. Imenik do 1950. godine nije 
vođen”.

Pregled preuzetog gradiva 

Gradivo koje je preuzeto u gore navedenom razdoblju je generalno nekompak-
tno, gradivo je sačuvano kronološki u većem postotku u obrađenim fondovima te je 
u tim fondovima sređenost gradiva zadovoljavajuća. Pojedina mjesta kao što je gore 
navedeno nisu ni obrađena u ovom radu te poslu sređivanju gradiva jer nisu ni saču-
vani pa je stoga bilo iznimno bitno od gradiva koje je preuzeto u sređivanje načiniti 
što bolju strukturu fonda. 

Nastojati ću kroz obrađeno gradivo prikazati sačuvanost gradiva za buduće istra-
živanje jer je to i najbitnije za naše istraživače, također je bilo potrebno provesti i 
izlučivanje gradiva kao bitan dio arhivskog posla radi stvaranja prostora za gradivo 
koje se preuzima u Arhiv a opet i radi preglednosti gradiva koje će ostati kao trajno 
gradivo a izlučeno je upravo gradivo čiji specimeni su sačuvani kroz kronološki prikaz 
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gradiva koje je ostalo te je kako takvo odlučeno izlučiti gradivo radi oslobađanja 
prostora. Gradivo je tijekom prvotnog otvaranja kutija zatečeno složeno kronološki 
po istim ili kvantitativno istim brojem vrste dokumenata koji su sačuvani. Budući je 
gradivo obuhvaćalo odnosno obuhvaća godine Drugog svjetskog rata iste su suklad-
no Zakonu sačuvane a naknadne godine su sačuvane odnosno izlučene sukladno 
važećim arhivskim propisima i vrednovanju samog zatečenog gradiva a bitno pazeći 
na održivost stanje funkcionalnosti gradiva u fondu. 

Gradivo je prilikom početka sređivanja gradiva zatečeno u kutijama složeno kro-
nološki i numerirano te je ogroman posao činio razdvajanje gradiva po funkciji rada 
mjesnih narodnih odbora. Razmišljalo se a u suradnji s relеvantnim arhivistima na 
Odjelu o načinu slaganja odnosno dijeljenja gradiva o zadržavanju prvobitnog reda 
ali se od toga odustalo budući da bi se time išlo samo linijom manjeg otpora a pre-
glednost gradiva i sama problematika prikaza djelovanja uprave u poratnim vreme-
nima ne da ne bi bila pregledna nego bi predstavljala nerad i nebrigu o gradivu koje 
je pa makar u rinfuzi predano Arhivu na čuvanje.

Istina je kako gradivo odražava većinski istu strukturu gradiva i da skupno nije 
zanimljivo kao neko drugo nadolazeće gradivo, ali upravo kao takvo odražava način 
rada, prvotno ustrojstvo Uprave na novooslobođenom području na kojem da grubo 
napomenem nije bilo prisutno ni papira na kojem će se pisati dokumenti a kamoli 
organizacije civilnog života u to vrijeme. Bitno je naglasiti civilnog života jer vojnim 
operacijama i uspostavom nove vlasti naredbe o organizaciji prvotno vojne a potom 
civilne strukture kojom se ovdje prvotno i bavim vrši Vojne uprava s sjedištem u 
Vojvodini do uspostave teritorijalne strukture vlasti na području same Baranje od-
nosno tadašnje federativne jedinice Hrvatske u sastavu Jugoslavije. 

Naredbe koje su prvotno stizale od sredine 1944. godine nastavljajući se u sljede-
ću godinu obuhvaćaju prvotnu strukturu organizacije vojne vlasti i prosljeđivanje 
naredbi o ljudima koji su se borili na strani Sila Osovine, a koji su optuživani za ratne 
zločine i suradnju s okupatorskim snagama, dosta dokumentacije koja je podijeljena 
u seriju Unutarnji poslovi, obuhvaća potjernice i traganje za osobama gore navede-
nim, postavljanjem snaga reda koji će provoditi upravo gore navedene naredbe. 

Osobe koje nisu obuhvaćene gore navedenim mjerama su civili koji su i u raz-
doblju rata pa potom i poraća se bavili svojim zanimanjima osiguravajući sebi i bli-
žnjima egzistenciju s ponuđenim sredstvima u tom i takvom razdoblju. Pri tom je 
važno izdvojiti gradivo koje se dijeli u serije Privrede i Poljoprivrede i šumarstva a 
dokumenti kojih sežu od akcija skupljanja starog željeza ili ostavljenog željeza za osi-
guranje sirovine za budući rad, skupljanja sirove kože do kasnijih godina kada obrti 
traže i dobivaju obrtne dozvole odnosno rješenja za rad. Nakon ratnih razaranja bilo 
je bitno obnoviti poljoprivredu i organizirati popis grla a koja će poslužiti za osigura-
nje proizvodnje hrane na selima.

Završetkom vojnih operacija i saniranjem terena te odlaskom vojnih jedinica u 
oslobađanje daljnjih teritorija Hrvatske bilo je potrebno i nužno sanirati ostatke lešina 
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životinja i naravno organizaciju i dostojanstven pokop poginulih uniformiranih oso-
ba s obje strane što se može djelomično pratiti u serijama pod nazivom Zdravstvo i 
socijalna skrb, skrb o osobama lišenih poslovne sposobnosti i evidentiranje istih te 
popis i evidenciju siročadi također je moguće pratiti fragmentarno po okružnicama 
ili popisima istih u pojedinim mjesnim narodnim odborima. 

Zanimljivo je primijetiti sustavnost urudžbiranja svih dolazećih dokumenata od 
strane viših nadležnih jedinica upravljanja no odgovore koji bi sabrali problematiku 
i dali cjelokupnu sliku problema nisam siguran priložiti. Priložiti ću primjer potjer-
nica koje su indikativne u svojoj količini ali u kaosu nakon završetka vojnih operaci-
ja nisam naišao na dokumente gdje su upravo osobe s potjernice pronađene i proce-
suirane (naravno kako je to posao drugih institucija i ne sumnjam da je isto tamo 
provedeno) samo moram naglasiti kako potjernice u svojoj količini služe samo u 
svrhu prosljeđivanja informacija. 

Moram istaknuti i nedosljednost odnosno nesačuvanost pripadajućih knjiga u 
fondovima koje bi upravo bolje pratile odnosno poslužile u boljem pronalaženju 
određenih dokumenata odnosno stvaranju cjelovite odnosno cjelovitije slike o uprav-
nom procesu ustrojstva mjesnih narodnih odbora. U daljnjem tekstu ću nastojati 
istaknuti određene sačuvane knjige/bilježnice koje su relevantnije i nažalost mogu 
poslužiti samo kao dodatna pomoć pri istraživanju.

Naravno da smo sretni i zahvalni na sačuvanom gradivu ma bez obzira koliko i 
od čega se fond sastojao. Izrađeni inventari su naravno najbolja moguća obavijesna 
pomagala od priloženog gradiva i kao takve ih naravno treba i shvatiti. 

Izlučivanje 

Naravno kako se prilikom početka samog procesa sređivanja zatečenog fonda 
pristupa procesu vrednovanja pristiglog gradiva. Uvidom u količinu a nakon toga i 
važnost samog gradiva odlučio sam kako se može pristupiti procesu izlučivanja gra-
diva kojem je istekao rok važnosti a s obzirom na povijesnu i kulturnu važnost bez 
bojazni se moglo pristupiti izlučivanju manje važnog gradiva. Rješenjem Državnog 
arhiva  u Osijeku izlučeno je gradivo koje se odnosilo na nevažno gradivo koje nije 
bilo potrebno dalje čuvati. 

Nadalje, kako slijedi navodim niz primjera izlučenog gradiva ono gradivo koje je 
moglo biti izlučeno bez bojazni za preglednost fonda i prikaza njegove funkcionalno-
sti je izlučivanje gradiva svoju cjelinu obuhvaća u drugim dokumentima ili ne pred-
stavlja povijesnu i kulturnu vrijednost kao dokumenti Odsjeka za privredu o određi-
vanju cijene proizvoda, nabave čokolade i bombona, prijave ometanja posjeda, opskr-
be žitaricama, odobrenje radnog vremena poslovnih objekata, molbi za socijalnu 
pomoć odsjeka za zdravstvo i socijalnu pomoć, prijave za odobrenje dječjeg doplatka, 
bonova za prehranu, molba za otkup namještaja.
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Obrađeni fondovi 

Od gore navedenih mjesta Sumarni inventari koji su obrađeni i napisani odnose 
se na sljedeća mjesta: Baranjsko Petrovo Selo, Bilje, Branjina, Čeminac, Darda, Draž, 
Duboševica, Gajić, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Kneževo, Kopačevo, Kotlina, Lug, 
Novi Bezdan, Popovac, Podolje, Suza, Topolje, Torjanci, Vardarac, i Zmajevac. 

U navedenim inventarima također se može naći vrlo malo ali vrijedno spomena 
i gradiva ARIK-a, poslova agrarne reforme i kolonizacije te nacionalizacija odnosno 
konfiskacije imovine presuđenih ratnih zločinaca, takvi dokumenti su naravno od-
vojeni u posebne serije te ih se s obzirom na malu količinu gradiva može pronaći i 
iskoristiti sukladno važećim arhivskim propisima.

Bitno mi je navesti primjere Inventara i gradiva koje je sačuvano radi lakše pre-
glednosti gradiva. Količina gradiva koje je obrađeno seže od jedne knjige do tri duž-
na metra gradiva ali i ako takvo odražava ukupnost pregleda gradiva mjesnih narod-
nih odbora. 

Mjesni narodni odbor Branjina

Jedan od manjih fondova obrađenih je gradivo mjesnog narodnog odbora Bra-
njina. Gradivo fonda sastoji se od zapisnika, poslova unutarnjih poslova, poslova pri-
vrede, agrarne reforme i kolonizacije, imovinsko pravnih poslova, matičarskih poslo-
va, zdravstva i socijalne skrbi, prosvjete i kulture, poljoprivrede i šumarstva, finansi-
je, statistike, ostavine.

Cjelokupnost fonda u ogledu upravnih funkcija je sačuvana, riječ je o dvije kuti-
je gradiva tj. 0,2 d/m. Gradivo obuhvaća nekoliko zapisnika sastavljenih u prostoru 
mjesnog narodnog odbora, poslova uspostave odnosno prijenosa iz vojne u civilnu 
strukturu vlasti, poslove organizacije obrtnih poslova, prijave/odjave obrtnih radnji i 
vođenja poslova privrede, raspolaganja privrednim sredstvima. U seriji zdravstvo i 
socijalna skrb je nađen izvještaj o samoubojstvu u mjestu te popis invalida iz rata 
datiran u 1946. godini. Fond u seriji prosvjeta i kultura sadrži i popis štete na crkve-
nim i kulturnim dobrima te organizaciji rada školstva i postavljanja učitelja na radna 
mjesta. 
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Ilustracija 1. Rješenje obrtne dozvole Kotarskog narodnog odbora Beli Manastir 
o otvaranju stolarske radnje
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Mjesni narodni odbor Draž

Bitno veći skup gradiva fonda mjesnog narodnog odbora Draž, obuhvaća 0,5 
d/m gradiva i u ovom slučaju čak 19 knjiga odnosno što knjiga a što bilježnica, sveski. 
Fond obuhvaća spise unutarnjih poslova, spisa privrede, finansija, poreza, priprema 
za izradu biračkih spiskova, serije zapisnika, spisa o provođenju agrarne reforme i 
kolonizacije, spisa građevinsko-tehničkog odjela, matičnih poslova, poljoprivrede i 
šumarstva, konfiskacije, prosvjete i kulture, katastra te zdravstva i socijalne skrbi.

Pojavljuju se spisi a u ovom slučaju i POV djelovodnici koji po mom mišljenju i 
nisu svi vojne, a pogotovo ne strogo povjerljive prirode a tako označeni svrstani  u 
zasebnu seriju iako je većinom riječ o prvotnoj organizaciji posla i uvođenja javnog 
reda mira i spomenutog preustroja oslobođenog područja iz vojne u civilnu organi-
zaciju posla. Radi lakše preglednosti  a i jasne funkcionalne odvojenosti složenih 
poslova sljedeća serija koja nije imala jasnu oznaku strogo povjerljivog posla je kao 
takva označena u seriji Unutarnji poslovi gdje je bitno izdvojiti postojanost.

Knjiga: Spisak općenarodne imovine u KO Draž – dvije knjige, 
– Spisak vojnih obveznika opštine Draž, godište 1929. – 1933, 
– Spisak službe u Jugoslavenskoj armiji – s.a., 
– Spisak vojnih obveznika od 1915. – 1933. i 1909. – 1912.
– Delovodnik 3. XI. 1944. – 1. III. 1945,
– Kazalo urudžbenog zapisnika – 1946. – 1947,
– Kazalo urudžbenog zapisnika – 1949, 
– Matični delovodni protokol – 1951, 
– Delovodnik – 1945/46, 
– Delovodnik za 1946, 
– Delovodni protokol od 1. I–31. XII. 1949. – 9. V. 1952, 
– Urudžbeni zapisnik za 1948. – br. I, 
– Administrativni delovodni protokol za 1945. godinu.

Detaljnim uvidom u priložene knjige moguće je naći i po budućim sređenijim  i 
uređenijim evidencijama pratiti možda i matične poslove odnosno stanje stanovniš-
tva u poratnom razdoblju na području navedenog toponima. 

Mjesni narodni odbor Duboševica 

Gradivo gore navedenog fonda sastoji se od spiska stanovništva za 1945. godinu, 
povjerljivih spisa vojne stanice, dokumentacije imovinsko pravne provenijencije, do-
kumentacije konfiskacije, vođenja unutarnjih poslova, poslova poljoprivrede, privrede, 
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knjiga djelovodnih protokola, uplatne knjige prihoda, blagajničkog dnevnika, sjednič-
kih zapisnika, oglasne knjige, dnevnika prihoda od taksa. 

Knjige koje su sačuvane bitno je navesti. 
Knjige: Delovodni protokol, 1947. – 1948. – 1…570;  
– 1948. – od 571…; 
– 1949. do 510;
– Delovodni protokol, 1949. od 511, 
– 1950. do 220…oštećen…bez korica…, 
– Delovodni protokol, 1950, od 221–978; 
– Delovodni protokol za 1950. od 979. do 220 u 1951; 
– Delovodni protokol, 1951; 
– Uplatni dnevnik prihoda, 1944; 
– Blagajnički dnevnik, 19. 10. 1949. – 17. 2. 1951; 
– Sjednički zapisnik, 1945. – 1946. – 1 knjiga; 
– Oglasna knjiga za 1947. godinu;
– Dnevnik prihoda od taksi za 1945. godinu. 

Mjesni narodni odbor Jagodnjak 

Gradivo fonda sastoji se od nekoliko zapisnika iz 1951. godine, dokumentacije 
imovinsko pravne provenijencije, dokumentacije privrede, finansije i to Završni ra-
čun iz 1951. godine, jedne građevinske dozvole te sitno spisa matičnih poslova. Poja-
va građevinske dozvole kao takve je postavilo pitanje treba li istu ostaviti u postoje-
ćem fondu ili ju pridružiti zbirci odnosno fondu građevinskih dozvola no s obzirom 
na datiranje dokumenta najlogičnije i smislenije bilo je ostaviti istu u postojećem 
fondu s naznakom u inventaru radi pronalaska iste.

Mjesni narodni odbor Kneževi Vinogradi 

Gradivo fonda sastoji se od knjiga djelovodnika, poreznih obveznika, kazala, spi-
sa Komande Baranjskog vojnog područja, spisa unutarnjih poslova, vođenja statisti-
ke, poslova privrede, zdravstva i socijalne skrbi, utvrđivanja objekata agrarne refor-
me i kolonizacije, zapisnika, matičarskih poslova, finansija, prosvjete i kulture, spisa 
arondacije, poljoprivrede i šumarstva, poreza. Riječ je o količini gradiva 0,3 d/m tj. 
tri kutije i šest knjiga: 

Glavna knjiga poreznih obveznika br. – 1…400–1954; 
– br. 1…200–1952; 
– Kazalo za Djelovodnik, 1949; 
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– Urudžbeni zapisnik za 1948. – predmet: državljanstvo; 
– Djelovodnik, 1952. godina; 
– Spisak domaćinstava, 1951. godina.

Ilustracija 2. Uporabna dozvola o korištenju elektrovoda izgrađenog 
u Kneževim Vinogradima 1948. godine
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Mjesni narodni odbor Kopačevo 

Gradivo fonda sastoji se od spiska zanatlija i obrtnika iz 1946. godine, sjedničkih 
zapisnika, urudžbenih zapisnika, spisa unutarnjih poslova, finansija, prosvjete i 
kulture, zdravstva i socijalne skrbi, privreda, dopisa o porezima, poljoprivredi i 
šumarstvu te dopisa o konfiskaciji. Fond se sastoji od tri kutije i osam sačuvanih 
knjiga: 

Spisak zanatlija i obrtnika iz 1946. godine, 
– Poreska knjiga, 1945. – 1950. godina,
– Sjednički zapisnici, 22. 1. – 1949. – 8. 9. 1951. godina,
– Sjednički zapisnici, 19. 1. 1946. – 22. 12. 1948. godina, 
– Kazalo za djelovodni protokol za 1950. godinu, 
– Delovodni protokol, 1–1053. za 1950. godinu,
– Delovodni protokol za 1949. godinu,
– Urudžbeni zapisnik za 1947. i 1948. godinu.

Ilustracija 3. Popis posjeda k. o. Kopačevo
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Mjesni narodni odbor Lug 

Gradivo fonda sastoji se od nekoliko zapisnika iz 1951. godine, dokumentacije 
imovinsko pravne provenijencije, dokumentacije privrede, finansije i to Završni 
račun iz 1951. godine, jedne građevinske dozvole te sitno spisa matičnih poslova. 
Gradiva je količine samo jedne arhivske kutije ali gore navedeni način preuzimanja 
gradiva je upravo pridonio čuvanju barem nečega od gradiva kao dokaza toga 
vremena.

Ilustracija 4. Građevinska dozvola izdata na lokaciji Lug
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Mjesni narodni odbor Podolje 

Gradivo fonda sastoji se od četiri knjige te gradivu unutarnjih poslova, privrede, 
zdravstva i socijalne skrbi, poljoprivrede i šumarstva, prosvjete i kulture, finansija, 
poreza, matičnih poslova, poslova kolonizacije i konfiskacije, građevinsko-tehničkog 
odjela, katastra, sudstva, agrarne reforme i kolonizacije. Gradiva je relativno dosta u 
sastavu sedam arhivskih kutija te četiri knjige. Značajno je sačuvano gradivo u obli-
ku Zapisnik o prenosu prava svojine s. a. što se pretpostavlja da je riječ od razdoblju 
djelovanja mjesnih narodnih odbora. Indikativni su proslijeđeni dokumenti građe-
vinsko tehničkog odjela koje slijedi pravile struke i doduše prvotno rade na skuplja-
nju građevinskog materijala za buduće poduhvate. 

Mjesni narodni odbor Popovac 

Gradivo fonda sastoji se od spisa matičnih poslova, unutarnjih poslova, imovin-
sko pravnih poslova, privrede, finansija, zdravstva i socijalne skrbi, prosvjete i kultu-
re, poljoprivrede i šumarstva. Kao ogledni primjerak prilažem inventarni popis sa-
mog fonda.

Inventarni popis 

Kutija 1 – 
Oznaka / signatura serije: HR – DAOS –105/1
Naslov: Mjesni narodni odbor Popovac
Naziv serije: Matični poslovi, 1945. – 1952; 
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1945. – 1952, 
Razina opisa: serija, 
Količina: jedan svežanj; 

Oznaka / signatura serije: HR – DAOS –105/2
Naslov: Mjesni narodni odbor Popovac
Naziv serije: Unutarnji poslovi, 1944. (10…652); 1945.;  
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1945, 
Razina opisa: serija, 
Količina: jedan svežanj; 
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Kutija 2 – 
Oznaka / signatura serije: HR – DAOS – 105/2
Naslov: Mjesni narodni odbor Popovac
Naziv serije: Unutarnji poslovi (653….– 2014); 
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1945, 
Razina opisa: serija, 
Količina: jedan svežanj; 

Kutija 3 – 
Oznaka / signatura serije: HR – DAOS –105/2
Naslov: Mjesni narodni odbor Popovac
Naziv serije: Unutarnji poslovi (2015…– 2699), 1946, 1948, 1951; 
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1945. – 1951; 
Razina opisa: serija, 
Količina: jedan svežanj; 

Oznaka / signatura serije: HR – DAOS –105/3
Naslov: Mjesni narodni odbor Popovac
Naziv serije: Imovinsko pravni poslovi, konfiskacija, GD 4455/52 na ime Tatarin 
Jovanka, agrarna reforma i konfiskacija.  
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1945. – 1952; 
Razina opisa: serija, 
Količina: jedan svežanj; 

Kutija 4 – 
Oznaka / signatura serije: HR – DAOS – 105/4
Naslov: Mjesni narodni odbor Popovac
Naziv serije: Privreda, 1944. (63…– 1005), …1553. – 1945;  
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1945; 
Razina opisa: serija, 
Količina: jedan svežanj; 

Kutija 5 – 
Oznaka / signatura serije: HR – DAOS – 105/5
Naslov: Mjesni narodni odbor Popovac
Naziv serije: Privreda (1569…– 1979) 1945; 
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1945, 
Razina opisa: serija, 
Količina: jedan svežanj; 
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Oznaka / signatura serije: HR – DAOS – 105/6.
Naslov: Mjesni narodni odbor Popovac
Naziv serije: Finansije 
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1944. – 1946, 
Razina opisa: serija, 
Količina: jedan svežanj; 

Kutija 6 – 
Oznaka / signatura serije: HR – DAOS – 105/7
Naslov: Mjesni narodni odbor Popovac
Naziv serije: Zdravstvo  i socijalna skrb 
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1945. – 1948, 
Razina opisa: serija, 
Količina: jedan svežanj; 

Oznaka / signatura serije: HR – DAOS – 105/8
Naslov: Mjesni narodni odbor Popovac
Naziv serije: Prosvjeta i kultura 
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1944. – 1945, 
Razina opisa: serija, 
Količina: jedan svežanj;

Oznaka / signatura serije: HR – DAOS – 105/9
Naslov: Mjesni narodni odbor Popovac
Naziv serije: Poljoprivreda i šumarstvo 
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1945, 
Razina opisa: serija, 
Količina: jedan svežanj. 

Mjesni narodni odbor Suza 

Gradivo fonda sastoji se od izvoda iz Glavne knjige poreskih obveznika, doku-
mentacije matičarskih poslova, s primopredajnim zapisnikom iz 1951. godine.

Inventarni popis 

Tehnička jedinica: kutija 1 – 
Oznaka / signatura serije: HR – DAOS – 111/1
Naslov: Mjesni narodni odbor Suza 
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Naziv serije: Matičarski poslovi, primopredajni zapisnik iz 1951, smrtovnice, pri-
jave vjenčanih i rođenja iz 1950. godine. 
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1950, 
Razina opisa: serija, 
Količina: jedan svežanj, 

Oznaka / signatura serije: HR – DAOS – 111/2
Naslov: Mjesni narodni odbor Suza 
Naziv serije: Izvodi iz Glavne knjige poreskih obveznika, 1953. – 1954;
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1953. – 1954,
Razina opisa: serija, 
Količina: jedan svežanj.

Mjesni narodni odbor Topolje

Gradivo fonda sastoji se od urudžbenih zapisnika, spiska domaćinstava, propi-
snika vodoplavnog doprinosa, spisa matičnih poslova, unutarnjih poslova, privrede, 
zdravstva i socijalne skrbi, imovinsko-pravnih poslova, poljoprivrede i šumarstva, 
prosvjete i kulture, finansije, spisa građevinsko-tehničkog odjela, biračkih i poreznih 
spisa. Ukupna količina gradiva iznosi 0,9 d/m što čini četiri knjige i sedam kutija 
gradiva. 

Mjesni narodni odbor Torjanci 

Gradivo fonda sastoji se od serije strogo pov., zapisnika Zbora birača, sjedničkih 
zapisnika, spisa unutarnjih poslova, stambenih poslova, finansija, spisa privrede te 
četiri knjige. 

Mjesni narodni odbor Vardarac 

Gradivo fonda sastoji se od spiska zanatlija i obrtnika iz 1946. godine, sjedničkih 
zapisnika, urudžbenih zapisnika, spisa unutarnjih poslova, finansija, prosvjete i kul-
ture, zdravstva i socijalne skrbi, privreda, dopisa o porezima, poljoprivredi i šumar-
stvu te dopisa o konfiskaciji. Ukupna količina gradiva iznosi 0,8 d/m što čini devet 
knjiga i šest kutija gradiva. Bitno je istaknuti sačuvane podatke u seriji Poljoprivreda 
i šumarstvo u godinama nakon rata.
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Oznaka / signatura serije: HR – DAOS –116/6.
Naslov: Mjesni narodni odbor Vardarac
Naziv serije: Poljoprivreda i šumarstvo
Sadržaj: Spisak domaćinstava zaduženih obaveznom prodajom žitarica u eko-

nomskoj 1950/51. godini – 3 knjige, 
– Popis zaduženja i razduženja gospodarstva u isporuci stoke i svinja za godinu 

1950,
Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: 1945. – 1950. godina. 

Mjesni narodni odbor Zmajevac 

Gradivo fonda sastoji se od delovodnih protokola, spiska domaćinstava, povjer-
ljivih spisa, spisa unutarnjih poslova, privrede, matičnih poslova, zdravstva i socijal-
ne skrbi, poljoprivrede i šumarstva, finansija, prosvjete i kulture, imovinsko-pravnih 
poslova.

Zaključak

Završetkom Drugog svjetskog rata i povlačenjem vojski odnosno Uprave Sila 
Osovine te oslobađanjem konkretno u ovom slučaju područja hrvatskog dijela Bara-
nje dolazi do uspostave nove vlasti ali život civilnog stanovništva nažalost ostaje isti 
s tim da su uvjeti nastavka života čak i gori. Kroz dokumente vidljivo je kako uspo-
stava vlasti teče otežano ovisno o stupnju oštećenja prostora, nedostatka osnovnih 
sredstava za život, nedostatka radne snage, oštećenosti stanovništva odnosno pove-
ćanja ljudi koji nisu u stanju osiguravati vlastitu i za obitelj egzistenciju. Sami prostor, 
građevine ovisno o stupnju i intenzitetu vojnih operacija bio je uništen i trebalo je 
pristupiti sanaciji terena, osiguravanju sanitarnih uvjeta, higijene, obrazovanja pa i 
opismenjavanja, pokretanju kakve takve budući je ovdje riječ o selima odnosno ru-
ralnim područjima uglavnom poljoprivredne djelatnosti, brige o šumama, stočnom 
blagu i obrtnim djelatnostima. Ukupnost gradiva koje je sačuvano moram opet na-
glasiti uglavnom a po dostupnim podacima i isključivo prikupljanjem gradiva direk-
tnim pristupom djelatnika Arhiva kao i djelatnika tadašnje lokalne samouprave je 
zadovoljavajuća upravo u smislu prikaza povijesne cjeline i prikaza tadašnjeg vre-
menskog slijeda i s tim naravno da moramo biti zadovoljni jer je to ono gradivo s 
kojim ćemo raditi i koje će ostati i dalje na trajnom čuvanju u Arhivu. Naravno da 
utopistički razmišljamo kako je uvijek moguće i više ali prikaz gore navedenog gra-
diva je ono što je sačuvano i moje je skromno mišljenje kako odražava upravo spome-
nuti prikaz vremena nakon i tijekom Drugog svjetskog rata. Zakonski okvir koji je 
kao takav postavljen gdje u ovom slučaju najniže jedinice lokalne samouprave tadašnji 
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mjesni narodni odbori su trebali djelovati odražavaju upravo dokumenti koji su sa-
čuvani. Mjesni odbori, tadašnja ruralna područja koja su propatila vojnim djelovanji-
ma morala su se silom nastavka vremena vratiti u kakav takav normalan suživot. 
Ono što ću nazvati najbanalnijim a što je tada trebalo oformiti od osiguravanja naj-
osnovnijih ali potrebitih namirnica, čišćenja prostora, osiguravanja sanitarnih uvje-
ta, osiguranja zdravstvene i obrazovne djelatnosti uz pomoć naredbi od tadašnjih 
viših upravnih tijela naredbama, dopisima, okružnicama provođene su u djelo na 
naravno način koji je tada lokalna zajednica mogla i provodila. Osiguravanjem 
osnovnih djelatnosti i nastavkom života a u razdoblju i do 1952. godine nije slučajno 
došlo do ukidanja i reorganizacije lokalne vlasti, naravno da su na to utjecale i više 
organizacijske političke smjernice, no posao Uprave koji je nakon uspostave nove 
vlasti nakon 1945. godine zakonski određen uspostavom sustava koji je naravno u 
datim okolnostima djelovao došlo je do ukidanja mjesnih narodnih odbora i uspo-
stavom novih upravnih jedinica. Dokumenti koje sam zatekao u fondovima poput 
izdavanja građevinskih dozvola, osnivanja građevinsko-tehničkih odjela, postavljanja 
učitelja i liječnika u mjestu, osiguranja vjerske službe i saniranja šteta na građevina-
ma što svjetovne što vjerske provenijencije, izdavanje obrtnih dozvola za rad ili/i 
odjava istih podižu Upravu na viši nivo s godinama što nije idealiziranje nego samo 
gradacija sustava koji je djelovao u ovom slučaju sedam godina. 

Uspoređivanjem pojedinih fondova a to ovisi i o naseljenosti odnosno veličini 
mjesta koje obuhvaća fond vidi se nesrazmjer od količine gradiva, ne toliko nesaču-
vanosti gradiva gdje ako neki spisi i ne postoje prateće knjige, evidencije odražavaju 
obradu rada mjesnih odbora i njihovu (ne)ažurnost. Općenito u svakom fondu zna-
mo ako je sređen sukladno arhivskom poslu može se pratiti trag pretenciozno rečeno 
duh vremena. Većina dokumenata je primljena od strane drugih tijela koje su uglav-
nom proslijeđivale informacije na obradu ali sustavnost rada, vođenja dokumentaci-
je pa i većinom obrada navedene problematike odnosno odgovori mjesnih narodnih 
odbora mogu i jesu relevantna dokumentacija rada tadašnjih mjesnih narodnih od-
bora u skladu s njihovim zakonskim okvirom. 

Cjelina zateknutog gradiva koje je bilo složeno kronološki bilo je potrebno funk-
cionalno odvojiti upravo radi prikaza djelatnosti, organizacijske sheme, djelovanja 
unutar datih okolnosti i zakonskih okvira ma koliko neke serije gradiva obuhvaćale 
puno količinski gradiva u odnosu na neke serije kojih jeste malo ali su namjerno iz-
dvojene radi važnosti dokumenata i same odvojenosti sadržajem. 

Pitanje izlučivanja gradiva s obzirom na sve gore navedeno prvotno se postavilo, 
hoće li bacanje dijela gradiva narušiti priču, kompaktnost cjeline gradiva. Nadam se 
kako do istog nije došlo jer se upravo pazilo na očuvanje sheme djelovanja, postavlje-
nog zakonskog okvira i prikaza same djelatnosti mjesnih narodnih odbora. Naravno 
da se djelatnosti poklapaju, riječ je o istim upravnim cjelinama te je stoga bilo izrazi-
to bitno sačuvati kompaktnost cjeline i sačuvati cjelinu funkcije gradiva. 
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Protokom godina papir poprima svoju krhkost ali očito pravilnim odlaganjem i 
čuvanjem u Arhivu nadam se i prije toga dokumenti su uglavnom čitavi, čitljivi a 
knjige su u iznenađujuće dobrom stanju koje ne zahtijeva dodatna pomagala pri čita-
nju. Nekoliko knjiga ima oštećene hrbate, korice ali rukovanje istim je moguće. 

Zaključno fondovi mjesnih narodnih odbora hrvatskog dijela Baranje su obrađe-
ni u inventarima s pomoću kojih se u kraćem vremenu a u ovom slučaju s obzirom 
na malu količinu gradiva može pronaći trag vremena navedenog doba i povijesni 
zapis u dokumentima koji ostaju sačuvani u Arhivu. Naravno na kraju moram ista-
knuti kako je bila riječ o opsežnom poslu kao što je i svaki arhivski posao koji mora 
uroditi plodom prikaza gradiva radi lakšeg pretraživanja i obrade dokumenata ne 
tako davne prošlosti. 

Izvori

Službeni list FNRJ, 1946–1952. 
Narodne novine NRH, 1945–1952.
Zbornik zakona, uredaba i naredaba, 1945.
Knjiga primljenog gradiva Državnog arhiva u Osijeku, 
Mjesni narodni odbor Baranjsko Petrovo Selo – 1945. –1952. godine,
Mjesni narodni odbor Bilje – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Branjina – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Čeminac – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Darda – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Duboševica – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Gajić – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Jagodnjak – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Kneževi Vinogradi – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Kneževo – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Kopačevo – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Kotlina – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Lug – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Novi Bezdan – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Podolje – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Popovac – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Suza – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Topolje – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Torjanci – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Vardarac – 1945. – 1952. godine,
Mjesni narodni odbor Zmajevac – 1945. – 1952. godine. 
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Krešimir Ibrišimović

STATE OF PRESERVATION OF THE MATERIALS OF THE LOCAL PEOPLE’S 
COMMITTEES IN THE BARANJA AREA FROM 1945 TO 1952

Abstract: The material of the local People’s Committees in the Baranja area from 1945 
to 1952 after the liberation from the fascist rule is satisfactory in terms of the preservation 
of the material and the state of preservation of documents, and in particular the legibility 
of typed and written documents. The material mainly consists of files about the consign-
ment notes, where  in certain funds the status of the files according to the consignment 
record can be monitored. In some funds such orders is not maintained or absent. The ma-
terial within the fund is divided into series following the functions of the committees, 
which was sent to the competent local people’s committees for resolution and jurisdiction 
in the post-liberation period or after the establishment of the county authority. The materi-
al of the y. 1945 is organised and archiviated in it’s whole as it was extracted in accordance 
with the legal norms and left as the  permanent documents which represent a specimen of 
the activities and periods of the committees at that time. The processed funds inventories 
represent the historical body of the materials that were created during the period of the 
transfer of power from the military to the civil administration and the establishment of a 
new government, which, after years of occupation and destruction of the area and lack of 
professionals and manpower, built the system from it’s foundations of the administrative 
units to the normalization of life. establishment of internal structure, population nutrition, 
restoration of agricultural production, literacy of the population, reestablishment of 
Schools, health care, population hygiene, establishment of sanitary standards, restoration 
of civilian, secular and religious objects.

Keywords: local people’s committees, material extraction, material preservation, 
Osijek Region, Beli Manastir District
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ЗНАЧАЈ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ВОЈНОГ АРХИВА 
У ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИЈЕ И КУЛТУРЕ СЕЋАЊА О ВОЈСЦИ 

КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Сажетак: Војска Краљевине Србије је била активан чинилац међународних одно-
са у Великом рату, како у ратним дејствима тако и у одржавању дипломатских конта-
ката државног врха са савезничким силама. Посебно сведочанство на основу којег је 
могуће реконструисати прошлост, стратегију и ток битака које је водила српска војска 
у Великом рату представља архивска грађа коју чува и стручно одржава Војни архив. 
У раду се разматра судбина архивске грађе Историјског одељења Главног ђенералшта-
ба у Великом рату, као и садржај сачуване грађе. Предметна грађа чува се у оквиру 
групе фондова Војске Кнежевине / Краљевине Србије и фонда откупљене и поклоње-
не архивске грађе и представља аутентично сведочанство о односу војног и државног 
врха према архивској грађи у време ратних дешавања, као и о неговању свести о по-
треби њеног чувања од заборава.

Кључне речи: Војска Краљевине Србије, Први светски рат, архивски фонд

1 Dejan Vilimonović, Ministry of Defence of the Republic of Serbia, University of Defence, Mili-
tary Archives (Belgrade), Serbia

2 Snežana Radonjić, Ministry of Defence of the Republic of Serbia, University of Defence, Military 
Archives (Belgrade), Serbia

3 Marijana Mraović, Ministry of Defence of the Republic of Serbia, University of Defence, Military 
Archives (Belgrade), Serbia



Дејан Вилимоновић, 
Снежана Радоњић и Маријана Мраовић

174

Борба за спасавање и очување архиве Историјског одељења 
Главног ђенералштаба у Првом светском рату

Савремена домаћа и инострана историографија сматрају војску Краљевине 
Србије активним чиниоцем међународних односа током Првог светског рата, 
посебно у последњим ратним годинама. Архивска грађа коју у свом богатом 
фундусу данас похрањује Војни архив, представља јединствени историјски 
извор за проучавање војне стратегије, токова битака у Првом светском рату, 
као и догађаја који су Краљевину Србију увели у ратну стварност, са акцентом 
на проучавање обимне мемоарске грађе која на посебан начин расветљава по-
једине тренутке у рату, војну и политичку позадину односа Краљевине Србије 
према савезницима и касније ток преговора о успостављању мира.

Судбина архивске грађе Историјског одељења Главног ђенералштаба у Ве-
ликом рату била је повезана са судбином и страдањем српског народа и војске.4 
У оквиру групе фондова Војске Кнежевине / Краљевине Србије и фонда отку-
пљене и поклоњене архивске грађе сачуван је одређени број докумената и ела-
бората који садрже податке о односу војног и државног врха према архивској 
грађи у време ратних догађања, као и о сазревању свести о значају њеног очу-
вања за будуће генерације. Почасни ђенерал Јован Драгашевић (1836–1915) сма-
тра се оснивачем Историјског одељења Главног ђенералштаба и Војног архива. 
Његово професионално опредељење и војна служба били су посвећени борби 
за неговање традиције и прикупљање података о историји српске државе и вој-
ске. Драгашевић се 3. јуна 1865. године обратио министру војном с предлогом 
да се при Министарству војном уведе Одељење за историју. Предлогу је 6. јуна 
придодао текст под насловом „Начин како се скупља грађа за српску ратну 
историју”.5 Указом кнеза Милана Обреновића о устројству Главног ђенерал-
штаба Српске војске од 24. 1. 1876, било је прописано да се у оквиру Главног 
ђенералштаба организује посебно одељење са задатком да прикупља историј-
ске изворе и пише ратну историју, да чува целокупну архиву и руководи ђене-
ралштабном библиотеком.

Након рата са Турском 1876. године, Јован Драгашевић је започео истражи-
вање о овом рату, а у наведеном послу га је затекао нови рат 1877–1878. године. 
Након постављења на место начелника новоформираног Историјског одеље-
ња иницирао је рад на историјској реконструкцији српско-турских ратова и 

4 Војни архив (у даљем тексту ВА), група фондова Војске Кнежевине / Краљевине Србије (у 
даљем тексту: група фондова ВКС), П 1, К 1, Ф 1, Д 1.

5 У предлогу „Начин како се скупља грађа за српску ратну историју” наглашен је значај за-
писивања догађаја из војне прошлости и упућивања екипа широм Србије у циљу прикупљања 
извештаја и војно-административних података. Наведени предлог и откупљена архива почасног 
ђенерала Драгашевића, чувају се у Војном архиву.
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прикупљању архиве која се данас чува у Војном архиву као део групе фондова 
Војске Кнежевине / Краљевине Србије. После балканских ратова српска Вр-
ховна команда је наређењем обавезала установе, команде и надлештва да сре-
ђују и чувају целокупне ратне архиве, а да се оперативни документи након 
закључења мира достављају Ратној архиви Главног ђенералштаба. Архивска 
грађа из периода српско-турских ратова, мирнодопском и архивом из балкан-
ских ратова, уз архиву која је настајала радом Врховне команде и осталих вој-
них структура током рата, била је предмет спасавања у време Првог светског 
рата.

Краљевина Србија је објавила мобилизацију и припреме према плану из 
1908. године. Регент Александар је 16. 7. 1914. објавио ратни проглас уз одбаци-
вање кривице Србије за атентат, а 22. 7. 1914. се обратио српској војсци. Уследи-
ло је наређење о евакуацији двора, Владе, Трезора и Народне банке. Влада и 
Народна скупштина су прешле у Ниш, Врховна команда стационирана је у 
Крагујевцу, док су у Крушевац смештени Државни савет, Касациони и Апела-
циони суд и Народна банка. Кретање архиве Историјског одељења у ратним 
условима било је условљено селидбом оперативне архиве Главног ђенералшта-
ба.6 Главне локације на које је почетком рата транспортован већи део предмет-
не архивске грађе биле су Команда места у Нишу и зграда Суда у Крагујевцу у 
којој је била смештена Врховна команда и део њене оперативне архиве. Остатак 
архиве Врховне команде пренет је у Управу Барутане „Обилићево” у близини 
Крушевца. У престоници су у 1914. години остале смештене библиотека Глав-
ног ђенералштаба, као и архива Главне инспекције у згради Учитељског дома 
(у фебруару 1915, премештена у зграду Геолошког музеја).   

У време првог повлачења војске Краљевине Србије, министар војни пуков-
ник Душан Стефановић је у депеши од 7. 11. 1914, напоменуо Врховној коман-
ди да би архиву Главног ђенералштаба, посебно ратну, требало хитно транс-
портовати у Ниш. Артиљеријски капетан Светозар Туцаковић био је задужен 
за транспорт. Готово у исто време, послата је депеша Врховној команди из села 
Даросаве код Аранђеловца од стране команданта Друге армије Степе Степано-
вића, у којој пошиљалац истиче потребу за решавањем смештаја архиве која је 
постала терет за оперативне јединице. Штабу Дунавске дивизијске области, 
наређено је да преосталу архиву Главног ђенералштаба пренесе из Београда у 
Ниш, а управнику Барутане „Обилићево” да тридесет сандука архиве отпреми 
у Команду места у Ниш. Архива је транспортована железницом 9. 11. 1914. 
године.

Током затишја у борбама у првих девет месеци 1915. године официрски 
кадар схватио је значај спасавања архивске грађе, тако да се и прикупљању 

6 Главни ђенералштаб Краљевине Србије је почетком Првог светског рата преформиран у 
Врховну команду.
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појединачних докумената придавала велика важност. Развој ратне ситуације 
током септембра 1915. године утицао је на Врховну команду да изда наређење о 
наставку повлачења и евакуацији становништва, као и даљу селидбу војне ар-
хиве. За време дугог повлачења српске војске у октобру и новембру 1915, пут 
војне архиве зависио је од постојеће ситуације на ратишту, а најзначајније на-
ређење којим је тада регулисано архивско пословање било је Наређење Врховне 
команде од 3. 10. 1915. године.7 Сведочанство о разматрању могућих локација 
на којима би била склоњена војна архива налазимо у наредби војводе Радомира 
Путника о преносу архиве из Крушевца и Ниша у Косовску Митровицу од 3. 
10. 1915. године. У време када је железнички саобраћај са Косовском Митрови-
цом био прекинут, премештање и држање архиве близу линије фронта угрози-
ло би њену безбедност, те је измењена одлука Врховне комане за смештај архи-
ве даље у позадину фронта. У том погледу најподеснији је био манастир Студе-
ница, тако да је Врховна команда актом од 15. 10. 1915. тражила од старешине 
манастира да обезбеди просторије за смештај архиве, а уколико се у манастиру 
нађу избеглице требало је предузети мере за њихову евакуацију. Врховна ко-
манда је 18. 10. 1915. сакупљену архиву која се односила на документацију Глав-
ног ђенералштаба, из Ниша пребацила у Команду војне станице Краљево.

Архимандрит Студенице је 24. 10. 1915. обавестио Врховну команду о томе 
да је уступио одређени простор за смештај архиве, као и да је потребно да војне 
власти одреде своје припаднике који ће о архиви водити бригу. Архиепископ 
београдски и митрополит Србије Димитрије Павловић је реаговао на одлуку 
Врховне команде о смештају архивске грађе у Студеници писмом од 24. 10. 
1915, истакао неусловност манастирских просторија за даљи смештај грађе и 
замолио војни врх до док је то могуће пребаци архиву, као и ону која је већ 
била смештена у Студеници на сигурније место.8 Штаб Врховне команде је на-
кон пријема овог писма преместио остатак архиве у Косовску Митровицу и 
Рашку.

Даљи ток преноса војне архиве био је условљен историјским повлачењем 
војске и народа преко Албаније и Црне Горе. На седници Владе у Крушевцу 29. 
10. 1915, којом је председавао регент била је усвојена одлука о наставку планског 
повлачења. Крагујевац је пао 1. 11. 1915. године. Одбрана Ниша је обустављена у 
ноћи између 3. и 4. 11. 1915. године. Приликом повлачења, услед проблема до 
којих је долазило у преносу архиве било је примера остављања архиве у путу, 
као и њеног поверавања на чување у појединим селима и варошима. Део је за-
копаван по пољима и на планинама са идејом да се пронађе након повратка, али 

7 Прикупљање архивске грађе обављало се при ађутантским одсецима у командама и уста-
новама чиме су наведене јединице постале врстом центара за прикупљање војне архиве у саста-
ву јединица.

8 ВА, група фондова ВКС, П 3, К 51, Ф 4, Д 6/14, Л 1.
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је било случајева у којима околности нису дозвољавале закопавање или сакри-
вање грађе. У таквим околностима многе команде подносиле су захтеве за спа-
љивање архиве, али овакви захтеви су одобравани само у изузетним случајеви-
ма, уз велику бригу Врховне команде о безбедном транспорту и чувању војне 
архиве.

У етапи приликом повлачења на линију Пећ–Призрен, Врховна команда је 
увидела да се целокупна архива не може пренети, те су поједини делови (реци-
мо архива Ађутантског одељења) закопавани у Призрену. Краљ, Влада и Врхов-
на команда, народни посланици, дипломатски кор, државна архива и трупе 
нових области били су груписани у средњој колони током повлачења српске 
војске и народа. Ова колона одступала је правцима који су долином Белог Дри-
ма и преко Љум Куле водили од Призрена и Ђаковице до Везировог моста, а 
потом правцем преко Спаса и Флети до Пуке. Након доласка до Пуке, Врховна 
команда са осталим структурама требало је да настави марш према Скадру. 
Штаб Врховне команде кренуо је пут Скадра 26. 11, а стигао 6. 12. 1915. године. 
У Команди места у Скадру били су смештени штабови пуковских окружних 
команди са персоналом и комором, као и архива ових команди, а за њено одр-
жавање и пренос коришћен је известан део комора. Део архиве Оперативног 
одељења Врховне команде допремљен је у Љеш крајем 1915, те је помоћник на-
челника Штаба Врховне команде издао у Скадру почетком јануара наредбу ко-
манданту места у Љешу да прими на чување, смести и осигура стражом архиву 
Оперативног одељења до доласка Штава Врховне команде који ће је понети са 
собом. Без обзира на тежину задатка, већи део архиве је пребачен до Скадра. 
Из северних албанских лука бродовима су превожене избеглице, војска, дипло-
матско особље, народни посланици и владине установе. Врховна команда се 6. 
2. 1916, искрцала на Крф, док је главнина српске војске пребачена 21. 2. 1916. 
године. Већи део војне архиве пребачен је заједно са војском на Крф. Штаб Вр-
ховне команде на Крфу је 9. 2. 1916. издао „Упут за поступак са архивима и 
стварима команди установа које престају дејствовати”.9 Вођење нових опера-
цијских дневника почело је 10. 4. 1916. године и на тај начин је прикупљено око 
93% архивске грађе која се чува у Војном архиву као група фондова Војске Кне-
жевине / Краљевине Србије.

Врховна команда је услед потребе за руковођењем операција на Солун-
ском фронту пребачена са Крфа у Солун, као и архива неопходна за текући 

9 Формирана је Комисија за пријем архиве 27. 2. 1916. Начелник Штаба Врховне команде ге-
нерал Бојовић је упутио министру војном, свим командама и установама, начелницима одељења 
и главном интенданту 31. 3. 1916, наређење на основу којег се на Крфу оставља сва архива која 
није била потребна за текући рад штабова и јединица. Из архиве је том приликом требало издво-
јити све упуте, оцене и картоне личних односа официра и чиновника, деловодне протоколе и 
регистре, операцијске дневнике, новчана акта и сва наређења од вредности за будуће операције.
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рад команди јединица и установа (средином 1916).10 Главна војна станица у Ми-
кри добила је на чување 11. 3. 1917. године архиву појединих команди и устано-
ва. Тада је Врховна команда наредила командама армија да доставе прикупље-
не податке о повлачењу преко Албаније, да би се допунила оперативна архива. 

У Солуну је 5. 8. 1917. године, избио велики пожар који је девастирао вели-
ки део града. Команде јединице и установе српске војске и државе у Солуну 
делимично су биле угрожене опасношћу од пожара, док је Саобраћајно одеље-
ње било задужено за евакуацију седишта установа и јединица. Претпоставља 
се да су бројна документа, посебно извештаји који су се слали из Бизерте Ми-
нистарству војном и Врховној команди, нестала у пожару у којем је уништен и 
део војне архиве. У извештају који је Саобраћајно одељење Врховне команде 
поднело главном интенданту након захтева Комисије за извиђај и процену 
штете проузроковане солунским пожаром, српској држави њеним држављани-
ма, наводи се да је имовина Команде углавном спасена, као и да је део људства 
био ангажован на спасавању архиве.

Након пробоја Солунског фронта војна архива је у етапама пребачена на 
ослобођену територију, да би након престанка ратних дејстава отпочело при-
купљање архиве која је приликом повлачења била закопана или сакривена. 
Упућиване су посебне групе на правцима повлачења војске ради проналажења 
предметне архиве. Министар војни Михаило Рашић издао је 4. 10. 1918. у Солу-
ну, наређење свим командама и установама да се прикупе подаци о томе шта је 
приликом повлачења остављано на чување, закопано или сакривено, на којим 
тачно местима, код којих власти и физичких лица, ко је био извршилац и по 
чијем наређењу, и да ли су сачувани писани докази. Министарство војске и 
морнарице упутило је у Љум Кулу, Призрен, Студеницу и друга места групе за 
проналажење архиве. Наведене групе биле су под командом лица која су при-
суствовала склањању архиве. Остављена документа у већини случајева нису 
пронађена. У Призрену је, на пример, извршена истрага након што није прона-
ђена архива Ађутантског одељења Министарства војног. Резултати су показали 
да је локацију архиве неко одао бугарским окупационим јединицама, те је она 
ископана и однета у Софију. Предузете су мере преко делегата у Софији да се 
пронађе архива пошто је утврђен идентитет особа које су ископале и однеле 
архиву. У извештају Оперативног одељења Штаба Врховне команде од 11. 4. 
1919, истиче се потреба за проналажењем архиве и књига које је непријатељ 
однео за време окупације, као и за утврђивањем судбине дела архивске гра-
ђе, књижног фонда и вредносних папира који су растурени по окупираној 
територији, те их је народ продавао на пијацама.11 Српске власти упутиле су 

10 Сређена финансијска документација и остала неоперативна архива предата је на чување 
одељењу Управе новчаног депоа у Солуну.

11 ВА, група фондова ВКС, П 3, К 220, Ф 10, Д 12/10; ВА, група фондова ВКС, П 3, К 323, Ф 1, Д 1/1.
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званични захтев Мировној конференцији у Паризу да се побеђеним државама 
нареди да врате архиве које су њихове војске заплениле и однеле са српске те-
риторије и територије Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. 

Након ослобођења извршена је демобилизација и почео је са радом Главни 
ђенералштаб војске Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 5. 5. 1920. године. 
Врховна команда српске војске издала је „Упутство о начину прикупљања и 
предаје оперативне архиве”, а Историјско одељење добило је задатак да органи-
зује ефикасан пријем и ажурно сређивање предате грађе. Историјско одељење 
је настојало да употпуни мирнодопску и ратну архиву која је 1919. године пре-
нета из Солуна у Београд. У том циљу оно је израдило неколико упутстава и 
других наредбодавних аката о прикупљању и предаји архиве од јединица и 
организовало је прикупљање мемоарске грађе.

Преглед архивске грађе Војног архива која се односи на период 
Првог светског рата

Посебно богатство јединствених докумената архивске грађе из фонда који 
се односи на историјат српске војске у Првом светском рату чува се у групи 
фондова Војске Кнежевине / Краљевине Србије.12 Целокупна регистрована и 
сређена архивска грађа предметне групе фондова груписана је у шеснаест По-
писника, односно сумарних инвентара који обухватају период од 1847. до 1920. 
године. Архивска грађа у сваком од Пописника архивистички је сређена и об-
рађена до нивоа унутрашњих листи кутија и фасцикли. За сваки Пописник 
постоји сумарни и аналитички инвентар. Грађа је на српском, немачком, фран-
цуском, бугарском и другим језицима. Пописници фондова Војске Краљевине 
Србије под бројевима 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 А и део пописника 16 
садрже српску и црногорску архивску документацију насталу у Првом свет-
ском рату.

Архивска грађа фонда груписана је према организационој структури једи-
ница српске војске од нивоа Главног генералштаба, команди дивизијских обла-
сти и дивизија до нивоа пукова. Изузев наведеног, фонд садржи и микрофил-
мовану архивску грађу из Бечког ратног архива која се односи на период од 
1914. до 1918. године. Публикована архивска грађа Велики рат Србије за ослобо-
ђење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918. године садржи укупно 31 
књигу (32. књига је накнадно објављена).

12 Маријана Мраовић, „Велики рат у архивској грађи Војног архива”, Записи: годишњак 
Историјског архива Пожаревац, год. 3, бр. 3, 2014, 50–56; Маријана Мраовић и Милорад Секу-
лић, „Српска војна архива у Првом светском рату”, Војноисторијски гласник, бр. 2, 2015, 96–113.
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У оквиру Пописника 3, смештена је архивска документација Главног гене-
ралштаба Краљевине Србије који је почетком Првог светског рата преименован 
у Врховну команду. Грађа Пописника 3 смештена је у 467 кутија и садржи неко-
лико подфондова. 

Подфонд Главног генералштаба

У оквиру овог подфонда налазе се документи из времена припрема српске 
војске за рат 1914. године и решавања послератних питања 1918–1920. Архивска 
грађа садржи Протоколе поверљивих седница Главног генералштаба од 1. 7. 
1904. до 10. 6. 1914, документе о проучавању бивше аустроугарске војске од 
1909. до 1914. године, преписку Министарства војног у оквиру које се налазе 
документа о грчко-турским односима 1914, Декларацију о војно-кривичној на-
длежности према француско-српском споразуму, реферат генерала Пешића о 
одбрани српске војске у јесен 1915, протокол Конференције представника саве-
зничких војски у Шантлију, извештаје др Арчибалда Рајса о непријатељским 
злочинима у Србији, подаци о аустроугарској, бугарској и немачкој војсци пре 
и у току рата, као и подаци о дејству савезничке војске на различитим фронто-
вима.13  

Подфонд Врховне команде

Архива Оперативног одељења Главног генералштаба садржи операцијске 
дневнике за период од 1914. до 1918. године. Операцијски деловодни протоколи 
подељени су у две групе: они који су вођени до доласка српске војске на Крф и 
после доласка. Архива Обавештајног одељења и Ратног пресбироа садрже по-
датке о ситуацији у окупираној Србији од 1916–1918, податке о непријатељским 
снагама на српској територији, стању на Солунском фронту 1916–1918, повер-
љиве месечне извештаје о догађајима на ратишту, као и билтене страних арми-
ја са разних фронтова 1915–1918. године. Посебно су важна издања Ратног 
пресбироа која садрже ратне вести за период 1914–1919, књиге, брошуре и 
пропагандни материјал, извештаје делегата код црногорске Врховне команде 
1915. године, извештаје делегата код енглеских, италијанских и француских 
трупа 1917–1919. године и српских војних представника код француских и 
енглеских трупа на Солунском фронту. Архива Команде ваздухопловства и 

13 Маријана Мраовић, „Архивска грађа Војног архива о војним и цивилним губицима Кра-
љевине Србије у Првом светском рату”, у: Александар Растовић и Миљан Милкић (ур.), Крај 
Великог рата – пут ка новој Европи, Историјски институт – Институт за стратегијска истражи-
вања, Београд 2020, 365.
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архива Команде места у Солуну су значајни извори података о раду српских и 
француских ескадрила. Извештаји српских војних изасланика у Француској, 
Италији, Румунији и Грчкој смештени су у архиву војних изасланика. Архива 
црногорске Врховне команде омогућује увид у податке о снази и распореду цр-
ногорске војске 1915. године и о повлачењу српске војске кроз Црну Гору. Збирка 
докумената генерала Душана Стефановића, министра Војске Краљевине Србије 
почетком рата, а касније војног изасланика у Француској, између осталог садр-
жи његово лично виђење и сведочанство о појединим ратним догађајима. Ар-
хива са Мировне конференције у Паризу садржи уговоре о миру са Аустријом, 
Мађарском, Италијом, Бугарском, Румунијом и Албанијом, разне прегледе и 
извештаје.

Пописник 3А садржи архиву оних одељења Врховне команде која су се ба-
вила материјално-техничким питањима, такозвану „неоперативну архиву” 
која је идентификована и сређена после Другог светског рата. Архивска грађа 
Пописника 3А смештена је у 209 кутија и груписана је према формацијским 
одељењима. Архива Ађутантског одсека садржи похвалне наредбе Врховне ко-
манде и других јединица 1917–1920, предлоге за одликовања 1915. године, по-
хвале савезничких официра и војника од стране српских команди, аутобиогра-
фије и биографије војвода, генерала, пуковника и других официра српске вој-
ске, предлоге за унапређење 1917. године, листе губитака српске војске 1915–
1918, као и спискове прегледаних официра, подофицира и војника у Тулону, 
Бизерти и Марсељу и спискове лечених у савезним болницама. Архива Сани-
тетског одељења садржи документа о снабдевању лековима и санитетским ма-
теријалом, спискове лечених грађана, рањених и болесних војних лица, подат-
ке о заразним болестима, раду санитетског особља, умрлице српских заробље-
ника у Немачкој, бројне прегледе о кретању болести у српској војсци, докумен-
та о преформирању санитетских јединица и установа и о страним санитетским 
мисијама у српској војсци.

Архива Судског одељења посебно је важан извор за историјат дивизијских 
и војних судова, као и за проучавање примене кривичног поступка у српској 
војсци. У оквиру ове архиве налазе се важни подаци о аустроугарским злочи-
нима 1914–1915. године над српским заробљеницима на територији Дринске 
дивизијске области.

Архива заробљеничке команде садржи листе интернираца и заробљеника 
у Аустрији 1915–1918, листе умрлих српских војника у Аустрији, као и одговоре 
Међународног покрета Црвеног крста о судбини заробљеника и интернираца.        

У оквиру Пописника 4 налази се архивска грађа подфондова команди све 
четири српске армије са укупно 277 кутија архивске грађе: операцијски днев-
ници 1914–1919, прегледи распореда трупа, борбене релације, књиге губитака 
1916–1918. године и преглед војних операција. Збирка архивске грађе војводе 
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Степе Степановића садржи релације битке на Церу, релацију из одбране Ма-
чве, релацију из повлачења 1914. године, релацију из ослобођења Београда, из-
вештаје о раду на Солунском фронту. Посебно интересантни подаци из овог 
подфонда се односе на политичку историју и садрже податке о агитацији, не-
задовољству народа, припремама атентата у Сарајеву и демонстрацијама.

У оквиру Пописника број 5 налази се подфонд Министарства војног у ко-
јем је смештена „неоперативна” архивска грађа у 477 кутија. Ађутантски одсек 
садржи евиденције о унапређењима, отпустима из службе, одликовањима, ра-
споредима, боловањима и друге персоналне податке. Управа новчаног депоа и 
одељак управе новчаног депоа садрже спискове војника умрлих по болницама, 
исплатне листе, потврде и податке о заоставштини умрлих и погинулих. По-
себно је интересантна грађа Судског одељења у којој се налазе белешке са са-
слушања заробљеника, са процеса, увиђаја и подаци о казненим мерама. Вели-
ки војни суд, Војни суд за официре и Војно-дисциплински суд садрже судски 
материјал, саслушања, пресуде и наредбе о казнама. Тулонски инвалидски 
одред, Српска регрутна комисија у Солуну, Регрутна комисија на Крфу 1916/17. 
године и Санитетска комисија у Београду састоје се од прегледа српских држа-
вљана и одлука о њиховој способности за служење војске.

У оквиру Пописника 6 смештена је оперативна архива свих дивизија у 672 
кутије архивске грађе. Архива је подељена на следеће групе: архива Команде 
дивизијске области, архива команди дивизија, архива команди родова у диви-
зији, архива команди пешадијских бригада и архива непосредно потчињених 
јединица. За сваку од команди дивизија сачувани су, у одређеном обиму, опе-
рацијски дневници, борбене релације и архива непосредно потчињених једи-
ница.

У Пописнику 7 налази се архива 68 различитих одреда, јединица и коман-
ди. Сачуван је део архиве Ужичке војске, Браничевског одреда, Команде града 
Београда, Команде албанских трупа, Команде места Печуј и друго (120 кутија 
архивске грађе). У овом пописнику се налази и архива бројних других једини-
ца које су формиране крајем Првог светског рата, као и појединих јединица из 
1914–1915. године (Нишког градског артиљеријског пука 1. и 2. бригаде резерв-
них трупа, команди нишких и крушевачких резервних трупа).

Пописник број 8 садржи 96 кутија архивске грађе Коњичке дивизије која је 
била непосредно потчињена Врховној команди. Архивска грађа подфонда гру-
писана је по штабовима и јединицама и садржи операцијске дневнике, опера-
тивне деловодне протоколе, релације о борбама, податке о раду артиљеријске 
службе, и друго.

У Пописнику 9 смештен је оперативни део архивске грађе пешадијских пу-
кова од 1914. до 1920. године у укупно 343 кутије. Постоје три подфонда: под-
фонд пешадијских пукова са којима се ушло у рат 1914, подфонд пешадијских 
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пукова са Солунског фронта и подфонд пешадијских пукова образованих 1919. 
и 1920. године. За сваки од пукова сачуван је део операцијских дневника, рела-
ција борби, операцијских деловодних протокола и делови архиве потчињених 
јединица.

У Пописнику 10 налази се подфонд Ратне архиве Добровољачког корпуса 
Срба, Хрвата и Словенаца у Русији, смештен у 92 кутије архивске грађе која се 
односи на период од 1916. до 1917. године. У оквиру овог подфонда се налазе 
документа штаба Добровољачког корпуса и српског батаљона на северу Русије, 
краљевског партизанског одреда, батаљона СХС у Владивостоку, штаба Првог 
југословенског пука „Матија Губац” и др.

Пописник број 11 садржи подфонд аеропланских и панорамских снимака 
из Првог светског рата са укупно 5.259 снимака.

Пописник 12 обухвата 82 кутије у којима су смештене географске карте и 
топографске секције српског, аустријског, бугарског, италијанског, немачког, 
француског, енглеског, румунског и руског порекла, са уцртаним подацима о 
распореду јединица.

Пописник 13 садржи 38 кутија архивске грађе Аустроугарске ратне архиве 
за период 1908–1918. године.

Пописник 13А садржи 14 кутија преписа из бечких архива који обухватају 
неколико збирки докумената.

У Пописнику 16 налази се 45 кутија откупљене и поклоњене архиве са ра-
зличитих страна: архива пуковника Милана Радојевића садржи значајне по-
датке о добровољцима из Сједињених Америчких Држава, Канаде и Русије 
1916–1917. године, о одбрани Аде Циганлије 1914–1915. и део материјала са Ми-
ровне конференције у Паризу; архива пуковника Боривоја Нешића садржи 
скице утврђења граничног појаса Србија–Босна; архиву генерала Драгољуба 
Динића чини историјат националног наоружања; архива генерала Светислава 
Милосављевића садржи сећање на ратовање српске војске између 1912. и 1919. 
године и мемоаре војводе Живојина Мишића; архива генерала Милана Раден-
ковића се састоји од података о церској операцији и од албума видовданског 
атентата 1914; архива генерала Милића обухвата рад Моравске дивизије другог 
позива 1914–1915. године и извештај комитског војводе Копаоничког одреда Во-
јиновића о догађајима у Србији 1917. године; итд.

Закључак

Архивска грађа групе фондова Војска Кнежевине / Краљевине Србије која 
се односи на историју српске војске и народа у периоду Првог светског рата 
вишедеценијски је предмет истраживања домаће и иностране историографије 
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и архивистике. Као јединствени историјски извор предметна архивска грађа 
има изузетну улогу у неговању традиционалних вредности српске војске и очу-
вању свести о њеној улози у Великом рату. Као део културе сећања на страдал-
ништво, херојство и борбу до крајњих граница духовне и физичке исцрпљено-
сти, а затим и као јединствен пример очувања државне и војне структуре у 
околностима када је целокупна територија српске државе била преплављена 
окупаторским снагама, архивска грађа Војног архива и данас представља 
изузетан извор података о ратној стратегији великих војвода, борби војске и 
народа за опстанак у најтежим условима, као и о свести државног и војног врха 
о потреби очувања архиве. Истовремено, сазревала је и свест о важности при-
купљања и заштите војне архивске грађе. Пројектом дигитализације отворене 
архивске грађе Војног архива, истраживачима је олакшан приступ делу архив-
ске грађе која се односи на Први светски рат.

Dejan Vilimonović
Snežana Radonjić
Marijana Mraović

THE SIGNIFICANCE OF THE ARCHIVAL MATERIAL OF THE MILITARY 
ARCHIVES IN PRESERVING THE TRADITION AND CULTURAL MEMORY  
OF THE ARMY OF THE KINGDOM OF SERBIA IN THE FIRST WORLD WAR

Abstract: The Army of the Kingdom of Serbia was an active factor in international re-
lations in the Great War, both in the war and in maintaining diplomatic contacts between 
the state leadership and the allied forces. A special testimony on the basis of which it is pos-
sible to reconstruct the past, strategy and course of battles fought by the Serbian army in the 
Great War is the archives kept and professionally maintained by the Military Archives. The 
paper discusses the fate of the archival material of the Historical Department of the General 
Staff in the Great War, as well as the content of the preserved material. The material is kept 
within the group of funds of the Army of the Principality / Kingdom of Serbia and the fund 
of purchased and donated archival material and represents an authentic testimony to the 
attitude of the military and state leadership towards archival material during the war, as well 
as raising awareness of the need to keep it from oblivion.

Keywords: Army of the Kingdom of Serbia, World War I, archive fund
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Др Филип Крчмар1

Историјски архив Зрењанин
Србија

ГУВЕРНЕРИ БАНАТСКЕ ЗЕМАЉСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ: 
БИОГРАФСКИ ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ  
ТЕМИШВАРСКОГ БАНАТА (1718–1778)

Сажетак: Уз летимичан историјски преглед царске провинције Темишварски Ба-
нат, прилог садржи кратке биографије њених гувернера, односно председавајућих 
Банатске земаљске администрације као врховног управног органа на овом подручју у 
периоду од његовог доласка под власт Хабзбурговаца (1718) до укидања (1779). Први 
носиоци ове функције били су војни команданти и стратези, саборци на бојном пољу, 
који су узели активног учешћа у освајању провинције од Турака и ратовали за рачун 
Хабзбуршке монархије и на другим фронтовима. Тек касније, од средине XVIII века, 
Банатом управљају типични представници цивилне власти, бирократе и администра-
тори.  

Кључне речи: Темишварски Банат, Темишвар, Банатска земаљска администра-
ција, биографије

 

Темишварски (Тамишки) Банат: уводна разматрања

У политичко-административном и географском смислу, термин „Банат” 
улази у употребу тек након 1717/18. године, како би означио југоисточни део 
некадашње Доње Угарске који су Хабзбурговци освојили од Турака.2 Након 
овог освајања, област између Дунава, Тисе и Мориша је проглашена за царски 
посед и њоме се надаље управљало као провинцијом под званичним именом 
Темишварски или Тамишки Банат (нем. Temeschwarer Banat, Banat von 
Temeschwar). И поред неколико административно-територијалних промена до 

1 Filip Krčmar, Historical Archives of Zrenjanin, Serbia
2 Josef Wolf, Entwicklung der ethnischen Struktur des Banates 1880–1992, Wien 2004, 20.
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којих је долазило приликом спровођења терезијанских реформи (1740–1780), 
ова провинција је наставила да постоји све до 1779. године.3

Мада се пре турског освајања 1552. године Банат налазио у саставу средњо-
вековне угарске краљевине, након доласка под власт Хабзбурговаца он није 
прикључен ранијој територији Угарске (тј. Земљама свете мађарске круне). Ра-
злози за ово изузеће били су политичке, стратешке и економске природе. Не-
што раније, успостављање апсолутистичке власти хабзбуршког цара на по-
дручју некадашње средњовековне Угарске је проузроковало жесток отпор ма-
ђарског племства, па чак и отворени устанак под вођством Ференца Ракоција у 
оквиру ког је 1707. године проглашена детронизација Хабзбурговаца. Тек је 
након гушења овог устанка Сатмарским миром (1711) дошло до компромиса, 
који је чинио основу односа мађарских сталежа и аустријске царске куће до 
Револуције 1848/49. године. Тај је компромис додатно ојачан доношењем тзв. 
Прагматичне санкције (1713), али је у време аустријског освајања Баната још 
увек владало велико неповерење између царског двора и мађарског племства.4

Након хабзбуршког освајања 1716–1718, читав регион добио је име по сред-
њовековној титули бана, иако она није била у употреби на том подручју још од 
средњег века. У време склапања Карловачког мира (1699), подручје Баната је 
означавано именом Темишварска област (лат. Regio Temesvariensis), Темишвар-
ска провинција (лат. Provincia Temesvariense) или Темишварска територија (лат. 
Territorium Temesvariense); међутим, двадесетак година касније, приликом 
склапања Пожаревачког мира, већ се јавља назив Темишварски Банат (лат. 
Banatus Temesvariensis), за који ће се напослетку одлучити надлежне инстанце 
у Бечу приликом организовања власти у новоосвојеним областима у завршним 
фазама рата.5 Овај званични назив се усталио и у српском (Темишварски/Та-
мишки Банат) и румунском језику (Banatul Timişan), док је у мађарском упо-
требљаван израз Баншаг (temesvári Bánság).6  

3 Исто. Погранични део Баната је 1764. године ушао у састав новоформиране Банатске 
војне границе, формиране након укидања дотадашње Потиско-поморишке војне границе. Осим 
тога, неколико година пред укидање Темишварског Баната (1774/1776), од десет насеља у њего-
вом северозападном делу насељеним претежно српским живљем настао је Великокикиндски 
привилеговани дистрикт. Ове две области су „надживеле” Темишварски Банат и успеле да очу-
вају своју самосталност до дубоко у XIX век (прим. Ф. К.).

4 Томе је у великој мери допринела чињеница да су се вођа угушеног устанка Ференц Ракоци 
и његове избегле присталице налазиле у пограничним областима Османског царства у стању 
ишчекивања.

5 Josef Wolf, нав. дело, 21.
6 Назив Баншаг (мађ. Bánság) је означавао целокупну територију доње Панонске низије 

између река Мориша, Тисе и Дунава, чији је северни и западни део након 1918. припао Мађар-
ској, северни и источни део Румунији, а западни и јужни део Југославији, а пре тога су припа-
дали под Торонталску, Тамишку и Крашовско-северинску жупанију. Међу Мађарима у Србији 
(Војводини) у употреби је назив Банат (мађ. Bánát), који се односи на део Баната који је ушао у 
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Бечки двор је одлучио да Банатом управља мешовита цивилна и војна Зе-
маљска администрација (нем. Landesadministration) са седиштем у Темишвару, 
на челу са Председништвом састављеним од двојице цивилних већника и ко-
мандујућим генералом, који је у исто време био и намесник Баната и коман-
дант Темишварске тврђаве.7 Земаљска администрација је била потчињена 
Дворском ратном већу (нем. Hofkriegsrat)8 и Дворској комори (нем. 
Hofkammer).9 

За време рата, Дворско ратно веће имало је главну реч у управљању Бана-
том, док су у миру Веће и Комора били равноправно надлежни. Ипак, расподе-
ла власти чешће је зависила од односа снага ова два тела на бечком двору, од-
носно од тога које је од њих имало више утицаја на доношење државних одлу-
ка. Овакав конкурентски однос између двеју најважнијих институција се у 
целини узевши лоше одражавао на бирократску ефикасност. Тек је раздвајање 
цивилне од војне власти, које је спроведено 1752/53. године и стављање Баната 
под стриктно цивилну власт довело до превазилажења унутрашњих против-
речности у јавној управи. Тада је међутим уместо двојности цивилног и војног 
чиновништва дошло до новог ривалитета и сукобљавања државних службени-
ка различитог порекла и супротстављених идеја и концепција око вођења при-
вредне, пореске и колонизационе политике у Банату. Све ово се одражавало у 
мањој или већој мери на уређеност ове провинције и водило ка укидању њене 
политичко-административне посебности.10 У прилог томе је ишао и недостатак 
укорењене свести о припадности овом региону, која се јавила тек након што је 
његов посебан политички статус укинут. Најкасније од овог времена су се Ру-
муни, Срби и Немци, упитани за своје порекло, могли идентификовати и изја-
шњавати као Банаћани.11 

састав југословенске државе. Мађарска литература наводи да је назив Баншаг у употреби од 
средњег века, док се име Банат сматра речју страног порекла. О томе види: Агнеш Озер, „Ма-
ђарска историографија 19. века о Банату”, у публикацији: Миодраг Матицки и Видојко Јовић 
(ур.), Банат кроз векове. Слојеви културе Баната, Београд 2010, 647. 

7 Sabine Jesner, „Personnel management during times of crisis. The Austrian Banat and the Austro-
-Russian-Turkish war (1736–1739)”, Istraživanja 27, Novi Sad 2016, 121.

8 Дворско ратно веће било је врховна војна инстанца Хабзбуршке монархије, установљено 
средином XVI века. Постојало је све до 1848. године, када га је „наследило” аустријско Мини-
старство рата, тј. одбране. У његовој надлежности је било опремање војске, изградња тврђава и 
друге војне инфраструктуре, вођење ратних операција итд. (Ф. К.).

9 Дворска комора је била врховни орган Хабзбуршке монархије задужен не само за финан-
сије и финансијска питања, већ и за трговину, привреду, рударство, занатство и саобраћај. Њени 
корени се могу пратити до владавине Максимилијана I, а до 1848. године, док није престала да 
постоји, прошла је кроз неколико развојних фаза. Касније су њене надлежности пренете на ре-
сорна министарства (Ф. К.). 

10 Josef Wolf, нав. дело, 21.
11 Код Срба се овај регионални идентитет јавља знатно раније него касније формира-

ни, политичко-национални идентитет „Војвођанин”. Међутим, иза 1779. године, овакво 
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Иако је иза 1778. године престао да постоји као политичка одредница, Ба-
нат је и надаље био идентификован тим именом, што указује на политички 
значај периода 1718–1778.12 У јавном дискурсу – у штампи, картографији итд. 
– Банат је иза 1778. још дуго коришћен као један не баш прецизно дефинисан 
појам, који у појединим случајевима не само да је обухватао подручје трију 
жупанија (Торонталске, Тамишке и Крашовске) и Војне границе, већ и суседне 
области (Бачку и Срем).13

За сво време постојања посебне крунске провинције Тамишки Банат, у по-
литичком животу Хабзбуршке монархије били су присутни притисци мађар-
ског племства да укине њену посебност и поново је присаједини Земљама свете 
мађарске круне. Ови притисци су нарочито били гласни од Рата за аустријско 
наслеђе (1740–1780), у ком је Монархија опстала захваљујући војној помоћи Ма-
ђара.14 Крајем седамдесетих година, попуштајући пред овим притисцима, али 
такође бивајући суочена са празном државном благајном, Марија Терезија до-
нела је одлуку да се Банат као царски лични земљишни посед прода, а његова 
територија укључи у државно-правни систем Краљевине Угарске (тзв. „Про-
винцијал”). Тиме би, са становишта Бечког двора, била решена два проблема: 
задовољио би се бунтовнички мађарски елемент, а истовремено би се државна 
каса напунила.  

У току 1778. године већ су започеле припреме за укидање провинције. У 
Банат је упућен краљевски комесар гроф Кристоф Ницки, који је извршио де-
маркацију жупанија, а у пролеће и лето наредне, 1779, извршио примопредају 
власти новоименованим жупанијским чиновницима.15 Тиме је и званично ста-
вљена тачка на политичко-административну посебност Баната која је трајала 
нешто више од шест деценија. Његова територија је подељена на три мађарске 
жупаније, припојена Земљама свете мађарске круне и укључена у државно-
-правни систем Краљевине Угарске. 

У наредном периоду, мађарско племство успело је да се етаблира као воде-
ћи политички елемент и снага на овом подручју. Његови најистакнутији и нај-
богатији представници су почетком осамдесетих година у Бечу, на дворским 
лицитацијама, откупили велике земљишне поседе у Банату. Угледне аристо-
кратске породице (међу којима су бројне биле јерменског порекла) постале су 
тако господари земље која је до недавно припадала цару. Међутим, њихова 

изјашњавање није било у сагласју са политичком реалношћу, односно политичко-админи-
стративним уређењем какво је тада уведено. 

12 Josef Wolf, нав. дело, 21.
13 Исто.
14 О томе види: Петар Рокаи и др., Историја Мађара, Београд 2001, 342–346. 
15 О томе види: Borovszky Samu, Torontál vármegye, Budapest 1912, 446–447; Исти, Temes 

vármegye, Budapest 1914, 360–365.
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самовоља и жеља да поврате уложени новац довели су до угњетавања кметова 
и више сељачких побуна (нарочито 1782).16

16 О томе види: Дејан Јакшић, Торонталска жупанија (1731–1849). Каталог одабраних садр-
жаја докумената (1731–1785), Нови Сад 2008, 14, 15, 50–52.

Гриселинијева мапа Темишварског Баната 
љубазношћу г. Јозефа Волфа (Тибинген)
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Једина значајнија политичко-административна промена до краја XVIII 
века забележена је у периоду 1785–1790, када је цар Јосиф II, незадовољан радом 
локалних самоуправа (жупанија), увео нову административну поделу Угарске. 
Њена територија (заједно са Хрватском и Славонијом) била је подељена на 10 
округа („дистриката”), од којих је сваки обухватао по четири или пет жупанија 
и носио назив по свом седишту.17 Такође је укинуо и велике жупане, поджупа-
не и осталу жупанијску администрацију, чиме је значајно ослабио утицај и моћ 
мађарског племства.18 Подручје трију банатских жупанија тако се поново на-
шло обједињено у оквиру посебног округа (Темишварског), заједно са суседном 
Бач-бодрошком жупанијом; на челу овог округа налазио се краљевски комесар 
Јанош Бако.19 Наравно, ове административне мере изазвале су жесток отпор 
мађарског племства, које је и иначе било незадовољно Јосифовом реформском 
политиком. Суочен са сталним притисцима и критикама, Јосиф је непосредно 
пред смрт повукао своје реформе и вратио пређашње стање. Жупаније на по-
дручју Баната ће опстати као основни облик локалних, односно регионалних 
самоуправа све до Револуције 1848. 

ПРЕДСЕДНИЦИ БАНАТСКЕ ЗЕМАЉСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
(1716–1779)

Током шест деценија постојања провинције Темишварски Банат, на њеном 
челу сменило се десетак гувернера/намесника. Допринос који су дали развоју 

17 Ови окрузи били су ЊИТРАНСКИ (који је обухватио Пожунску, Њитранску, Тренчин-
ску и Баршку жупанију); БАЊСКО-БИСТРИЧКИ (са жупанијама: Туроц-Зољомском, Хонт-
ском, Гемерском и Арва-липтовском); КОШИЧКИ (са жупанијама Сепешком, Шарошком, Аба-
уј-торнском и Земпленском); МУКАЧЕВСКИ (са жупанијама Ужгородском, Берег-угочком, 
Сатмарском и Марамурешком); ВЕЛИКОВАРАДИНСКИ (са жупанијама Саболчком, Бихар-
ском, Бекеш-чанад-чонградском, Арадском и хајдучким градовима); ТАМИШКИ/ТЕМИ-
ШВАРСКИ (са жупанијама Тамишком, Крашовском, Торонталском и Бачком); ПЕШТАНСКИ 
(са Пештанском, Хевешком, Ноградском, Фехерском, Боршодском жупанијом и Јашко-куман-
ским дистриктом); ЂЕРСКИ (са жупанијама Мошон-ђерском, Шопронском, Комаром-естер-
гомском, Вашком и Веспремском); ПЕЧУЈСКИ (са  жупанијама Толнском, Барањском, Срем-
ском, Вировитичком и Шомођском); те ЗАГРЕБАЧКИ (са жупанијама Залском, Вараждинском, 
Загребачком, Керешком и Пожешком).

18 Уместо великих жупана, он је на чело дистриката довео краљевске комесаре: Јожефа Ур-
мењија (Њитрански), барона Ласла Пронаија (Бањско-бистрички), Ференца Сентивањија (Ко-
шички), барона Симона Реваија (Мукачевски), грофа Шамуа Телекија (Великоварадински), Јано-
ша Бакоа (Темишварски), грофа Јожефа Мајлата (Пештански), грофа Ференца Ђурија (Ђерски), 
грофа Ференца Сечењија (Печујски) и грофа Ференца Балаша, хрватског бана (Загребачки). 

19 Horst Haselsteiner, Joseph II. und die Komitate Ungarns. Herrscherrecht und ständischer 
Konstitutionalismus, Wien–Köln–Graz 1983, 39–40.
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Баната је неуједначен, баш као и време које су провели на челу Земаљске адми-
нистрације.20 Свакако да су одређени утицај имале и личне организаторске 
способности, али и историјске околности у којима су се налазили у датом тре-
нутку. Прва петорица били су војници, командујући генерали Баната, који су у 
својим рукама објединили и цивилну и војну власт, а учествовали су и у осва-
јању ове провинције од Османског царства 1718. Ако нису долазили из разли-
читих делова Монархије, председници Банатске земаљске администрације по-
тицали су из различитих делова Европе и, стављајући се у службу Хабзбурго-
ваца, одражавали су космополитски, наднационални карактер њихове Цареви-
не у духу верности владајућој династији. Такође, они су манифестовали и су-
коб различитих концепција у уређењу Баната, дихотомију војне и цивилне 
управе, супротстављеност Дворског ратног већа и Дворске коморе. 

Клаудијус Флоримунд Мерси 
(1716–1734)

Први, и свакако један од најзнаменитијих у низу гувернера Темишварског 
Банат,21 био је лоренски гроф у служби Хабзбуршке монархије Клаудијус 

20 Банатом су најдуже управљали Клаудијус Флоримунд Мерси (18 година), Франческо де 
Паула Рамон Вилана-Перлас, маркиз од Ријалпа (16 година) и Франц Антон Леополд Понц фон 
Енгелсхофен (13 година) – прим. Ф. К. 

21 Далеко познатији у поређењу са својим наследницима, Мерси је оставио највише трага 
не само у историографији, већ и у књижевности. Ово и не чуди ако се узме у обзир да су му 
приписиване велике заслуге за култивисање и унапређење привредних и демографских прили-
ка у Банату током деценије и по колико се налазио на челу ове провинције. У стандардне наслове 
подунавско-швапске историографије, која га је глорификовала као оца немачке колонизације 
Баната, спадају: Josef Kallbrunner, Ein Lothringer als Träger deutscher Kultur im Banat. Vorschau auf 
ein Bild des Grafen Claudius Florimund Mercy, Heidelberg 1952; Gerhard Seewann, „Zur 
Familiengeschichte der Grafen Mercy und Mercy-Argenteau”, Südostdeutsches Archiv XIX/XX, 
München 1977, 53–69; Josef Wolf, „Kaiserlicher Soldat und Statthalter. Claudius Florimund Graf von 
Mercy und sein Wirken im Banat”, Banater Kalender 2008, Erding 2009, 71–81. Такође види: Филип 
Крчмар, „Прилог биографији грофа Мерсија”, Зборник Матице српске за историју 83, Нови Сад 
2011, 105–118; Adam Maurus, „Claudius Florimund Graf von Mercy”, Volkswart 8, Novi Sad (Juli-
-September) 1934; Felix Milleker, Die erste organisierte deutsche Kolonisation des Banats unter Mercy 
1722–1726, Wrschatz 1923; Franz Wettel, Biographische Skizzen. Beiträge zur Geschichte des Temeser 
Banats, Temeswar 1932; Szentkláray  Jenő, Mercy Claudius Florimundus kormányzata a temesi 
Bánságban, Budapest 1909 (Владавина Клаудиуса Флоримунда Мерсија у Тамишком Банату); 
Ludwig Baróti–Grünn, Adatok Mercy Klaudiusz Florimund gróf élétehez, Történelmi és Régészeti 
Értesitö 8, Temeswar 1910 (Прилози за историју грофа Клаудиуса Флоримунда Мерсија), као и 
одреднице у биографским речницима: Anton Peter Petri, Biographisches Lexikon des Banater 
Deutschtums, Marquartstein 1992, 1247; Constantin von Wurzbach, Biographisches Lexikon des 
Kaiserthumes Oesterreich, Bd. 17, Wien 1867, S. 386–391. Види фељтон: Johann Heinrich Schwicker, 
Graf Mercy, Gross-Betschkereker Wochenblatt Nr. 14, 7. April 1860, S. 6; Nr. 15, 14. April 1860, S. 5; 
Nr. 16, 21. April 1860, S. 6–7; Nr. 17, 28. April 1860, S. 5; Nr. 18, 5. Mai 1860, S. 10.
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Флоримунд Мерси (нем. Claudius Florimund Graf von Mercy) (1718–1734). 
Остао је упамћен као даровити војсковођа и одличан цивилни администра-
тор, за чије су владе постигнути велики резултати на пољу привреде. 

Рођен 1666. године у Лонгвију у Лорени, Мерси је припадао старој и углед-
ној племићкој породици која је дуго служила Хабзбурге.22 Тачан датум његовог 
рођења је непознат, услед губитка тамошњих црквених књига. Млад је ступио 
у војну службу и брзо у њој напредовао, учествујући у свим важнијим борбама 
у Угарској и Италији. Иза смрти оца 1686. године наследио је своју грофовију, 
сачињену од пет села у Лорени (Ксиври ле Франк, Мерси Ло, Мерси ла Ба, Бу-
дрези, Ињи).23 Наставио је да се бори у Великом бечком рату до 1690 (када је 
рањен), а касније се истакао у бици код Сенте (1697).24 Под командом Еугена 
Савојског борио се и у Рату за шпанско наслеђе у ком је надоградио своју вој-
ничку каријеру. Већ 1702. постао је пуковник, 1704 – генерал-мајор, 1707 – гене-
рал-потпуковник.25 Приликом борби у Франш-Контеу био је у два наврата за-
робљен, али је размењен и вратио се војничким пословима.26 Аустро-турски 
рат 1716–1718. започео је као генерал коњице. Прославио се у бици код Петро-
варадина, 5. августа 1716, када је командовао једним крилом царске војске, а 
захваљујући његовим стратешким способностима и планирању, аустријска 
војска је 1717. извела успешан напад на Београд из Баната и успела да га осво-
ји.27 Тиме је заокружен победнички низ хабзбуршке војске који је довео до 
склапања Пожаревачког мира наредне, 1718. године.

 Мерси је још раније (12. октобра 1716) постављен за врховног војног запо-
ведника у Темишварском Банату, тек освојеном од Турака. Ово именовање 
дошло је на предлог Еугена Савојског, који је међу својим генералима тражио 
способну и погодну личност да преузме врховну команду и власт у новоосво-
јеном подручју. Недуго потом, Мерсију је 1. новембра поверена и цивилна 
управа у овој провинцији.28 Он је брзо прионуо на сређивање прилика у Бана-
ту, чије је унапређење осмислио и уобличио у тзв. Оквирном пројекту уређења 

22 Мерсијев деда Франсоа (Франц) ратовао је на страни Хабзбурговаца у Тридесетогоди-
шњем рату и погинуо у бици код Алерхајма. Мерсијев отац, царски генерал-мајор, погинуо је 
1686. у Великом бечком рату, приликом опсаде Будима.

23 Gerhard  Seewann, Zur Familiengeschichte der Grafen Mercy und Mercy-Argenteau, Südost-
deutsches Archiv 19/20, München 1977, 60.

24 Бранко Бешлин, Евгеније Савојски и његово доба, Нови Сад 2016, 358. 
25 Gerhard Seewann, нав. дело, 55. 
26 Бранко Бешлин, нав. дело, 358, 360.
27 Исто, 495–498. Мерси је упорно убеђивао Савојског да се напад царске војске на Београд 

отвори из правца Панчева, са Дунава, а не са Саве, како је дотле било планирано. Упорност му 
се на крају исплатила и Београд је освојен 16. августа 1717. 

28 Josef Wolf, Kaiserlicher Soldat und Statthalter. Claudius Florimund Graf von Mercy und sein 
Wirken im Banat, Banater Kalender 2008, Erding 2009, 71. 
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Темишварског Баната (у оригиналу: Unvorgreifliche Einrichtungs Project in dem 
Bannat Temesvar), који је предочен бечком двору 16. маја 1719. године.29 Након 
што га је одобрио цар Карло VI, елаборат је служио као водиља за целокупно 
управљање у процесу реформи који је започињао.30

Међутим, пре него што се Мерси у потпуности посветио сређивању при-
лика у Банату, 1719/20. узео је учешћа у Аустро-шпанском рату, вођеном услед 
недовршених спорова из времена Рата за шпанско наслеђе. Недуго након доно-
шења Оквирног пројекта, у пролеће 1719. отпутовао је за Италију, из које се 
након кратког војевања и сталних несугласица са тамошњим генералима вра-
тио годину дана касније (мај 1720). Наредних 13 година провешће у Банату, који 
је под његовом управом доживео упадљив привредни и демографски преобра-
жај. Главне мере за којима је посезао у том циљу обухватале су колонизацију, 
односно импопулацију опустелих подручја; исушивање мочварних области и 
регулисање речних токова, те подизање привреде кроз отварање првих фабри-
ка и бројних мануфактурних радионица. 

Под Мерсијевом управом започела је колонизација Баната досељеницима 
из различитих делова Светог римског царства (тзв. каролинска колонизација). 
Банат је био резервисан превасходно за немачке колонисте – за које ће се ка-
сније усталити назив Подунавске Швабе – али су заједно са њима овде дошли и 
досељеници из Мерсијеве постојбине Лорене (Французи), као и један број Ита-
лијана, па чак и Шпанаца. У циљу њиховог збрињавања, подигнута су нова, а 
проширена или обновљена већ постојећа насеља. Придошлице су добиле знат-
не пореске олакшице и основна средства за почетак новог живота у растурче-
ном Банату.31

Колонизација је послужила као средство за подизање пољопривреде и 
стварање снажне домаће привреде: у Банат су позвани искусни земљорадници 
и умешне занатлије; и док су први – уз велике тешкоће – радили на претварању 
мочварних предела у плодно земљорадничко и обрадиво земљиште, те култи-
висању овдашњих пољопривредних култура, други су обрађивали банатске 
сировине које су касније пронашли своје место на европским тржиштима.  

Развијање трговине и саобраћаја било је омогућено крчењем шума (чија је 
дрвна грађа добро дошла банатској индустрији у повоју), те регулисањем реч-
ног тока Бегеја, чији је ток спроведен у добро уређено корито које се протезало 
од Фачета до Бечкерека. Одатле су товарни бродови могли кроз ушће Бегеја код 

29  Josef Wolf, Kaiserlicher Soldat..., 75.
30 Исто.
31 О томе види: Дејан Микавица, Ненад Лемајић, Горан Васин и Ненад Нинковић, Историја 

Срба у Хабзбуршкој монархији 1526–1918, књ. 1, Нови Сад 2016, 214; Бранко Бешлин, „Два исто-
ријска романа о Подунавским Швабама у 18. веку”, Истраживања 15, Нови Сад 2004, 189–192. 
Такође: Borislav Jankulov, Pregled kolonizacije Vojvodine u XVIII i XIX veku, Novi Sad 1960.
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Титела прелазити у Тису, а одатле у Дунав и тако пласирати богате природне 
сировине и индустријске производе Баната на светско тржиште. 

У намери да од банатске престонице направи један од најлепших градова 
Монархије, Мерси је посебну пажњу посветио изградњи и улепшавању Теми-
швара. Ту је основао градско насеље Фабрика (које се и данас тако зове) и у 
њему подигао млинове, гвожђаре, текстилне мануфактуре и ковачнице, и на-
селио велики број занатлија. Овде је подигнута и свилара,32 као и постројење за 
пречишћавање воде које је воду из Бегеја подземним каналима спроводило у 
град. Такође, Мерси је значајно проширио темишварску тврђаву и подигао не-
колико велелепних палата. Не занемарујући своје војничке дужности и функ-
ције, побољшао је одбрамбене системе Баната и побринуо се за одговарајући 
смештај чиновника у провинцији; под његовим надзором су израђени планови 
за касарне у Чакову, Ујпечу, Вршцу и другим местима. 

Мерсијев замашни мирнодопски рад на култивисању Баната је 1733. преки-
нуо нови рат (за пољско наслеђе), који је избио 1733. године између Аустрије, 
Шпаније и Француске. Унапређен у фелдмаршала,33 Мерси је постављен за 
главнокомандујућег снага на италијанском бојишту. Крајем 1733. напустио је 
Банат и пожурио у Јужни Тирол где је стигао крајем јануара 1734, како би пре-
узео вођство над тамошњим трупама и што је пре могуће кренуо у поновно 
освајање Ломбардије. Погинуо је 29. јуна 1734. у окршају са Французима код 
Крочета, надомак Парме. Тело му је сахрањено у катедрали у Ређо Емилији, а 
срце, по сопственој жељи, пренето три године касније у Лорену, у капелу њего-
вих предака.34 Мерси за собом није оставио мушких потомака – наследио га је 
рођак са мајчине стране, ког је за живота усинио – Антон Игнац Карл Аугустин 
Мерси-Аржонто, царски фелдмаршал, командујући генерал и намесник Славо-
није и Срема.35

Осим у историјској науци (в. горе цитиране радове), Мерсијев лик и дело 
обрађени су и у књижевности. Чувени писац Подунавских Шваба, Адам Милер-
-Гутенбрун, одабрао је Мерсија за једног од јунака свог најпознатијег дела – 
историјског романа Велика швапска сеоба.36 Карл фон Мелер, Гутенбрунов 

32 Свиларству је била посвећена велика пажња. И у другим местима (не само у Темишвару), 
подигнуте су плантаже дуда, а за уништавање ове биљне културе прописане су строге казне. 
Мерси је заиста у два или три наврата дао да се изврши смртна казна за преступе тог типа и сви 
управници дистрикта, њихови заменици и месне судије морали су са највећом пажњом водити 
рачуна о овим засадима. Филип Крчмар, „Прилог биографији грофа Мерсија”, Зборник Матице 
српске за историју 83, Нови Сад 2012, 115, према: Johann Heinrich Schwicker, „Graf Mercy”, Gr.-
-Becskereker Wochenblatt Nr. 17, 28. April 1860, S. 5. 

33 Gerhard Seewann, нав. дело, 55. 
34 Исто, 63.
35 Исто. 
36 Adam Müller–Guttenbrunn, Der grosse Schwabenzug, Leipzig 1913. 
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епигон, описао је 1940. Мерсијеву смрт,37 а у јеку Другог светског рата, 1943. 
године, појавио се роман Доротеје фон Велсен под насловом: Гроф Мерси: 
живот у борби за немачке границе.38 Као и принц Еуген Савојски, и Мерси је 
оличавао немачки продор на југоисток Европе „моћну и незаустављиву ства-
ралачку енергију западног човека”.39 У августу 2009. године добио је спомен-
-обележје у Централном градском парку у Темишвару.

Јохан Андреас фон Хамилтон
(1734–1738)

Мерсијев наследник на челу Баната био је његов заменик и саборац, гроф 
Јохан Андреас Хамилтон (нем. Johann Andreas Graf von Hamilton). Родио се 
1679. године у Бечу, као млађи син40 курфалачког двороуправитеља41 Јакоба 
(Џејкоба) Хамилтона (1642–1717) и његове супруге, баронице Софије фон Вајкс 
(von Weix). Хамилтонови преци – деда Александар и прадеда Јакоб – припада-
ли су угледној племићкој породици која је носила грофовску титулу и имала 
поседе у Шкотској и Енглеској. У другој половини XVI века, Хамилтонов отац 
је дошао у Свето римско царство немачке народности и 12. октобра 1695. од 
Леополда I добио титулу царског грофа; касније је био именован за земаљског 
судију у Бургауу.42 

Његов син Јохан Андреас ступио је у царску војску и 1710. године се 
истакао у Рату за шпанско наслеђе, у бици код Виљавићозе. Већ 1716. био је 

37 Karl von Möller, „Der Tod des Mercy”, Schwäbische Volkskalender, Temeswar (?) 1940, 45–48.  
38 Dorothee von Velsen, Der Graf Mercy: ein Leben im Kampf um Deutschlands Grenzen, Jena 1943.  
39 Бранко Бешлин, „Два историјска романа о Подунавским Швабама у 18. веку”, Истражи-

вања 15, Нови Сад 2004, 191. 
40 Старији Хамилтонов брат, Јулијус Франц Ксавер, био је стварни царски поверљиви ко-

морник и дворски саветник. Он је и продужио породичну лозу – имао је два сина (Des Heil. Röm. 
Reiches Genealogisch – Historisches Adels-Lexicon. Darinnen die älteste und ansehnlichste adeliche, 
freyherrliche und gräfliche Familien nach ihrem Alterthum, Ursprunge, Vertheilungen in unterschiedene 
Häuser etc. nebst den Leben derer daraus entsprossenen berühmtesten Personen, insonderheit Staats-
-Minister, in mehr denn 6000 Artickeln, mit bewährten Zeugnissen vorgestellt werden, nebst einer neuen 
Vorrede und Anhange, worinnen vornehmlich des ehemals weltberühmten grossen Ministers Christoph von 
Carlowitz auf Rothenhaus etc. sehr merckwürdiges Leben vollständig beschrieben zu lesen; weit vermehrt 
und neu verbessert herausgegeben von Johann Friedrich Gauhen. Leipzig 1740 (2. Auflage), S.  755–756 
(дигитално издање). 

41 Курфалачка (нем. Kurpfalz) – област у данашњој југозападној Немачкој, непрецизно утвр-
ђених граница, где се говори тзв. курфалачким дијалектом. Углавном је подударна са подручјем 
данашње покрајине Баден-Виртемберг. (прим. Ф. К.). 

42 Бургау (нем. Burgau) – градић у Баварској, практично на самој граници са Виртембергом 
(прим. Ф. К.).
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генерал-потпуковник (фелдмаршал-лајтнант). У рату против Турака се иста-
као у биткама код Петроварадина и Београда. Принц Еуген Савојски по њему 
је послао у Беч вест о паду Београда у царске руке. Наредне године је преузео 
команду над 7. кирасирским пуком, а 1723. унапређен је у коњичког генерала. 

Учествовао је и у Рату за пољско наслеђе – борио се у Италији у исто време 
кад и Мерси. Истакао се у бици код Парме, у којој је Мерси погинуо. Након 
тога именован је за поверљивог дворског саветника и командујућег у Банату. 
Али већ 1735. цар Карло VI га је позвао у Беч да преузме дужност председника 
Дворског ратног већа, у одсуству тадашњег председавајућег, грофа Кенигсега 
(Königsegg). Хамилтон је међутим врло кратко био на тој функцији, пошто је 
убрзо потом именован за капетана трабантске гарде, а недуго затим је и умро.  

Хамилтонов главни задатак као председавајућег Земаљске администраци-
је био је да убрза изградњу темишварске тврђаве коју је започео Мерси, као и 
изградњу новог утврђења у Оршави које је добило име Елизабетин шанац, по 
супрузи цара Карла VI, Елизабети од Брауншвајга. Хамилтон је такође обновио 
бању Херкулане код Мехадије (познату још у римском периоду под именом 
Херкулова купатила), која је била препуштена зубу времена и у време његове 
управе Банатом налазила се у лошем стању. Римски натписи, статуе, новчићи и 
други археолошки налази који су пронађени том приликом касније су били 
изложени у предворју Царске библиотеке у Бечу. За време Хамилтона је поло-
жен камен темељац темишварске фрањевачке катедрале (1736), а сам Хамилтон 
је нешто раније иницирао подизање прве болнице у Банату (такође у Темишва-
ру), коју је по изградњи (1737) предао на управљање монашком реду Милосрд-
на браћа (Barmherziger Brüder). Умро је, неожењен и без потомака, у Бечу, 9. 
јануара 1738. године.43 

Вилхелм Рајнхард фон Најперг-Нојперг
(1738–1739)

Следећи председник Земаљске администрације у Темишвару родио се 27. 
маја 1684. године у једној од најугледнијих племићких породица Хабзбуршке 
монархије. Гроф Вилхелм Рајнхард фон Најперг-Нојперг (нем. Wilhelm 
Reinhard Graf von Neipperg–Neuperg) био је син барона Еберхарда Фридриха 
фон Најперга (1655–1725) и његове супруге Маргарете Лукреције фон Хорнберг 
(умрла 1686). Као осамнаестогодишњак ступио је 1702. у редове царске војске; 
већ 1715. постао је пуковник и заповедник регименте. Унапређен је 4. новембра 

43 Anton Peter Petri, Die Präsidenten und Räte der Temeschburger Landesadministration (1718–
1779), Mühldorf/Inn 1982, 2; Исти, Biographisches Lexikon des Banater Deutschtums, Marquartstein 
1992, S. 635. 
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1723. у генерал-мајора. Био је васпитач надвојводе Фрање Штефана Лотрин-
шког, потоњег цара и супруга Марије Терезије. Грофовску титулу стекао је 
1726. Забележен је 1730. године као војни заповедник у Луксембургу (у то време 
под влашћу Хабзбурговаца). У генерал-потпуковника (фелдмаршал-лајтнанта) 
унапређен је 20. новембра 1733, у време кад је започињао Рат за пољско наслеђе 
у ком се борио заједно са Мерсијем. Другог маја 1735. унапређен је у коњичког 
генерала, да би 9. јануара 1737, по опозиву Хамилтона из Баната постао гувер-
нер ове провинције. У то време су већ увелико текле припреме за нови рат 
против Турака, будући да је цар Карло VI са Русијом оформио нападачко-од-
брамбени савез, у складу са чијим је одредбама морао ступити у рат на њеној 
страни против Османског царства. У априлу 1738. Турци су већ припретили 
Банату. Ратни поход, који је у почетку био успешан по Аустрију, кренуо је по-
грешним током и завршио се неславно након пораза у бици код Гроцке (22. јул 
1739).44 Неколико мањих аустријских успеха који су уследили недуго затим, по-
пут оног код Панчева (29. јула) или одбијање београдске тврђаве да се преда на 
захтев великог везира, праћено канонадом топова, нису међутим могли да 
спрече склапање Београдског мира, у чијем је постизању управо Најперг оди-
грао кључну улогу. 

Будући да није имао никаквих налога да расправља о закључивању мира, а 
имао је најшира могућа овлашћења, Најперг се упутио у логор турског великог 
везира ради преговора. Док је боравио у логору, од стране грофа Валиса, који је 
према њему гајио велики лични анимозитет, Најпергу су стизале тенденциозне 
и погрешне вести о ситуацији на терену, услед којих је био наведен да верује да 
је ситуација безизлазна и да је мир неопходно склопити што пре. Препуштен 
самом себи и самовољи великог везира и француског посланика Вилнева (који 
је вешто користио аустријски пораз), Најперг је 1. септембра 1739. договорио 
прелиминарни мир под крајње неповољним условима којим су Турцима препу-
штени Београд и Шабац са новим утврдама, Србија, аустријска Влашка, острво 
и утврђење Оршава и Елизабетин шанац. Седамнаест дана касније, Најперг је, 
уз француске гаранције, склопио и званични мировни уговор на 27 година.45 
Карло VI је тешка срца 2. октобра потписао мир и у једном циркуларном писму 

44 Битка код Гроцке, са великим бројем жртава, изгубљена је кривицом грофа Валиса, ау-
стријског војсковође који је несмотрено одбио Најпергову помоћ. Борба је трајала од јутра до 
мрака, а царска војска имала је 5.722 мртва и 4.536 рањених. Волис (1677–1737) је под Мерсијем 
и Хамилтоном обављао дужност заменика председника Банатске земаљске администрације. О 
томе види: Anton Peter Petri, Die Präsidenten und Räte der Temeschburger Landesadministration 
(1718–1779), Mühldorf/Inn 1982, 1, 3. 

45 О Најперговом боравку у турском логору код Београда и околностима под којима су во-
ђени мировни преговори види: Sabine Jesner, „Personnel management during times of crisis. The 
Austrian Banat and the Austro-Russian-Turkish war (1736–1739)”, Istraživanja 27, Novi Sad 2016, 
125–126.  
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својим посланицима на страним дворовима објаснио ситуацију: „Упутивши се 
у турски логор, гроф Најперг је прекорачио своја овлашћења. Будући да нисам 
знао ништа ближе до тренутка када је прелиминарни мир већ био склопљен, то 
нисам био у могућности да га ставим ван снаге, након што је његов слуга пожу-
рио да учини уступке који су превазилазили његова овлашћења”. Услед оваквог 
потеза и за Аустрију понижавајућег мира, и Валис и Најперг били су ухапшени 
и оптужени за издају. Најперг је био неко време затворен у Брну, али је након 
смрти Карла VI пуштен на слободу и успео је да се врати у царску милост.

Када је недуго затим пруски краљ Фридрих II започео Рат за аустријско 
наслеђе против Марије Терезије, Најпергу је 1741. поверена врховна команда 
над аустријским снагама у Шлезији. У намери да изненади Фридрихову војску, 
Најперг је са својим трупама иницирао битку код Молвица (10. април 1741). 
Иако је у њој бриљирао и показао изузетне војничке способности (на којима му 
је и сам Фридрих II одао признање), Најперг је на крају био принуђен да се до-
стојанствено и у савршеном реду повуче са својим трупама назад у Моравску. 
Иако су Аустријанци (и поред прилично изједначених губитака на обе стране) 
претрпели пораз, то се није одразило на Најпергов углед, тим пре што га је ка-
сније и сам Фридрих правдао, ценећи га чак више него друге истакнуте ау-
стријске војсковође тог времена, попут Брауна или Дауна.

Најперг је 1742. опозван са свог положаја аустријског команданта у Шлези-
ји. Учествовао је још у бици код Детингена, а након тога је отишао у Беч. Годи-
не 1753. био је главнокомандујући генерал у Аустрији. Именован је 1755. за 
председника Дворског ратног већа. 

Август Јакоб Хајнрих фон Суков
(1739–1740)

Рођен у XVII или почетком XVIII века, барон Август Јакоб Хајнрих фон 
Суков (нем. August Jakob Heinrich Freiherr von Suckow / Succov, Suckov) био је 
пореклом из угледне пруске племићке породице. Његов отац је Хајнрих фон 
Суков из Кицерова, а мајка му је била бароница, Модестија фон Метерних, 
сестра пруског државника Ернста фон Метерниха. Након што је дуго коман-
довао пуком „Даун Млађи”, 27. октобра 1733. унапређен је у генерал-мајора. У 
том чину је учествовао наредне године у рату у Ломбардији, борећи се заједно 
са Мерсијем. Истакао се у бици код Парме (у којој је Мерси погинуо), и не само 
да је унапређен у генерал-потпуковника, већ је постао и инхабер пука „Кулм-
бах”. Након тога је учествовао у једном изненадном нападу маршала Фон Бро-
ља на Секију (Secchia), предводећи једну колону. Истакао се и у акцији код 
Гвастале, када је под заповедништвом грофа Фон Кенигсбека са 6 батаљона 
предводио један напад. У Ломбардији је ратовао и наредне, 1735. године, али 



201Гувернери Банатске земаљске администрације: биографски прилози 
за историју Темишварског Баната (1718–1778)

без значајнијих момената. Требало је да 1736. оде у Угарску и учествује у успо-
стављању фронта према Османском царству, али је, стицајем околности, остао 
у Италији и примио заповедништво над Мантовом. Забележен је 1737. године у 
Славонији, где је започео кампању за успостављање Војне границе. Након тога 
је под командом принца Фон Хилбургхаузена предузео један упад у Босну и 
продро до Бањалуке, одакле се морао повући након крвавих окршаја. Спојив-
ши се са главнином царске војске, повукао се у Шабац. По окончању похода био 
је председник Ратног суда који је осудио на смрт генерала Доксата, због тога 
што је овај у октобру 1737. без борбе предао Ниш Турцима. Након тога добио је 
заповедништво над Београдском тврђавом, у којој се храбро држао и није же-
лео да је напусти чак и када су већ почеле спекулације да ће са Турцима бити 
склопљен по Аустрију неповољан мир. Попустио је тек пред наређењем свог 
претпостављеног, грофа Валиса. Касније је лажно оптуживан да је његовом 
кривицом Београд изгубљен, али то није било тачно: због храброг држања у 
Београду, цар Карло VI му је одао признање циркуларним писмом у ком му се 
захвалио на заслугама за династију и читаво хришћанство. У октобру 1739, у 
знак признања за своје војничке заслуге и верну службу, унапређен је у арти-
љеријског генерала (нем. Feldzeugmeister) и именован (14. септембра) за коман-
дујућег генерала у Тамишком Банату и председавајућег Земаљске администра-
ције. На овом положају је преминуо 12. марта 1740. године у Темишвару. Сахра-
њен је два дана касније у Елизабетином бастиону Темишварске тврђаве, јер 
тамошњи језуити нису одобрили да Суков као калвинист буде сахрањен на 
гробљу. За своје заслуге стекао је и баронску титулу.46 

Франц Антон Леополд Понц фон Енгелсхофен
(1740–1753)

Последњи војни заповедник Баната који је уједно обављао и цивилну власт 
био је барон Франц Антон Леополд Понц фон Енгелсхофен (нем. Franz Anton 
Leopold Pontz Freiherr von Engelshofen). Родио се у Бечу 26. децембра 1692. годи-
не у породици апотекара Јохана Сигисмунда Понца и његове супруге Розине 
(рођене Гимних).

За време Аустро-турског рата 1716–1718, Енгелсхофен је дошао у Банат, у 
ком ће провести већи део своје војничке каријере. Ту је 1720. унапређен у капе-
тана. Од 1727. је потпуковник, а затим и командант Панчева. Године 1731. добио 
је титулу барона у Аустријским наследним земљама. Након смрти Јохана 

46 О Фон Сукову види: Johann Heinrich Zedler (Hrsg.), Grosses vollständiges Universal Lexicon, 
Bd. 40, Leipzig und Halle 1744, S. 1720–1721 (дигитално издање); Anton Peter Petri, Biographisches 
Lexikon des Banater Deutschtums, Marquartstein 1992, S. 1903.
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Шпрунга 1733. постао је заповедник Темишварске тврђаве, истовремено оба-
вљајући дужности Мерсијевог заменика. Године 1737. учествовао је у рату про-
тив Турака, постао заповедник Оршаве, а затим и Осијека. Године 1738. је члан 
Дворског ратног већа, 1749. инхабер Славонско-сремског хусарског пука, а 
1754. генерал артиљерије.

Енгелсхофен је 1740. именован за командујућег генерала у Банату, уједно и 
председника Земаљске администрације; ову дужност обављао је све до 1757, 
када ће се трајно населити у Бечу. Најзначајнији догађај за време његове управе 
било је одвајање цивилне од војне власти, које је остварено Рескриптом од 2. 
октобра 1751. године.47 И након тога, Енгелсхофен је наставио да руководи ци-
вилним пословима још две године (1751–1753), све док га није сменио Франче-
ско Паул Вилана-Перлас, маркиз од Ријалпа. 

Други важан моменат који је обележио Енгелсхофенову администрацију 
било је укидање Потиско-поморишке границе 1751. године, након што је поста-
ло јасно да се граница између Хабзбуршке монархије и Османског царства 
усталила на Дунаву. Становништво које је из Потисја и Поморишја прешло у 
Банат није морало да буде у војном статусу, већ се до 1753. могло определити у 
ком статусу жели да живи.48 Њихово досељавање и формирање нове војне гра-
нице у Банату било је праћено урбанистичким преобликовањем насеља која су 
ушла у њен састав.49 Читава села су подизана изнова, типски, са ушореним ули-
цама и каналима за одвод атмосферске воде; у центру сваког оваквог насеља, у 
близини цркве, школе, свештеничке и учитељске куће, официрских станова, 
гостионица и често стражарница, требало је да буду ископани извори здраве 
пијаће воде.50 Ипак, процес формирања Војне границе у Банату је средином 
педесетих запао у стагнацију и довршен је тек у наредној деценији, под Енгелс-
хофеновим наследником.

Као гувернер Баната, Енгелсхофен је наставио политику колонизације ове 
провинције коју је започео још један од његових претходника Мерси. Форми-
рао је 1744. године Банатску земаљску милицију (нем. Banater Landesmiliz). 
Населио је прве Италијане у Банату, који су на пустари Каран основали село 
Мерсидорф, названо по првом гувернеру ове покрајине. Посебну пажњу Ен-
гелсхофен је посветио Темишвару: наставио је изградњу овдашње тврђаве (за-
почету још у време Мерсија), омогућио је подизање прве болнице („Грађанска 
болница”, нем. Bürgerspital), привео крају градњу темишварске катедрале чији 
је камен темељац свечано 1732. положио Хамилтон, а ангажовао се и на обнови 

47 Дејан Микавица, Ненад Лемајић, Горан Васин и Ненад Нинковић, Историја Срба у Хаб-
збуршкој монархији 1526–1918, књ. 1, Нови Сад 2016, 240.

48 Исто, 241.
49 Исто, 242.
50 Исто.
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запуштене термалне бање Херкулане. По одласку са дужности, преселио се 
1757. у Беч, где је преузео дужност врховног команданта за Горњу и Доњу Ау-
стрију. Ту је и умро 2. фебруара 1761. године.

Франческо де Паула Рамон Вилана-Перлас, маркиз од Ријалпа
(1752–1768)

Барона Енгелсхофена је на челу Банатске земаљске администрације заме-
нио дон Франческо де Паула Рамон, гроф Вилана-Перлас, маркиз од Ријалпа 
(нем. Don Francesco de Paula Ramon Graf Vilana-Perlas, Marchese di Rialpo). Ви-
лана-Перлас је био први цивилни гувернер Баната – сви његови претходници: 
Мерси, Хамилтон, Фон Суков, Најперг и Енгелсхофен – били су војници. Нови 
председник Банатске земаљске администрације био је шпанског порекла. Ро-
дио се у Барселони 16. новембра 1704. године, као шесто дете и први син углед-
ног племића Рамона Вилана-Перласа и супруге му Терезе.51 Отац Рамон се у 
Рату за шпанско наслеђе (1701–1714) борио на страни Карла VI као лојалиста, и 
у периоду од 1724. до 1727. уместо својих изгубљених поседа у Напуљу и на Си-
цилији (Романутео и Гвинчи) добио као надокнаду добра Брод, Озаљ и Гроб-
ник која су раније припадала племићким породицама Зрињски и Франкопан, 
а купио је и неколико мањих поседа у Крањској и Хрватској. Његов син (у не-
мачкој верзији: Франц де Паула Рајмунд) је обављао дужност председавајућег 
Банатске земаљске администрације у периоду од 1752. до 1768, али последњих 
година свог службовања уопште није ни боравио у провинцији која му је пове-
рена на управу. Био је велики противник колонизације Немаца у Банат. По 
њему је име добило место Перлез у јужном Банату, тик до српског шанца Сига. 
Од 1762. носио је титулу главног трпезника (нем. Kuchelmeister) покнежених 
грофовија Горице и Градишке, а од 1763. је био и врховни коморник за сребрну 
руду у Штајерској.52 Наредне године (1764) добио је мађарско држављанство 47. 
законским чланком угарског Сабора.53 Умро је у Бечу 12. фебруара 1773. и са-
храњен у тамошњој катедрали Светог Стефана (Stefanskirche).54

51 Margarita Costa Trost, Ramon Frederic Vilana-Perlas i Camarasa, Marqués de Rialp, i el Regomir 
de Barcelona, Barcelona 2016, 82. Дон Рамон, отац будућег гувернера Баната, оставио је далеко 
више трагова у историографији од свог сина. Осим о њему, највише се писало о племићком грбу 
ове породице. Види: „Perlas v. Rialp”, у публикацији: J. Siebmachers grosses und allgemeines 
Wappenbuch in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und 
historisch-genealogischen Erläuterungen. Vierten Bandes  fünfzehnte Abtheilung. Der Adel von ungarn 
sammt den Nebenländern der St. Stephans-Krone, bearbeitet von Géza von Csergheö, Nürnberg 1893, 
493–494; „Perlas v. Rialp”, у публикацији: Johann Georg Adam von Hoheneck, Die löblichen Herren, 
Herrenstand deß Ertz-Hertzogthumbs Oesterreich ob der Ennß, Bd. 2, Wien 1732, 885–886.  

52 Anton Peter Petri, Biographisches Lexikon des Banater Deutschtums, Marquartstein 1992, 266.
53 Nagy Iván, Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, 12. kötet, Pest 1868, 193.
54 Anton Peter Petri, Biographisches Lexikon ..., 266.
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За време Перласове управе Банатом, настављен је и од 1764. до 1768. приве-
ден крају процес формирања Банатске војне границе, започет још у ранијем 
периоду. Она је територијално организована и била подељена на три пука: Не-
мачко-банатски, Српско-банатски и Румунско-банатски. Поред основног за-
датка – да осигура границе државе од турских упада и обезбеди сталан прилив 
лојалне и јефтине војске – Граница је решавала и одређене политичке проблеме 
бечког двора, попут насељавања српског становништва и слабљења политич-
ког утицаја Мађара, који су са незадовољством гледали на  њено формирање.55

У последњој години Перласове управе одиграла се и прва посета будућег 
цара (у то време савладара своје мајке Марије Терезије) Јосифа, Банату; крста-
рећи по провинцији под лажним именом „гроф од Фалкенштајна”, Јосиф је 
обишао Велики Семиклуш, Бебу и Чанад (20. април), Арад (21. април), Липу и 
Каполну (25. април), Фачет и Лугош (26. април), Карансебеш (27. и 28. април), 
Мехадију (29. април), Жупанек и Ада Кале (30. април), Дубову и Стару Оршаву 
(1. мај), Берзаску (2. мај), Белу Цркву (3–4. мај), Нову Паланку (5. мај), Бавани-
ште (6. мај), Панчево (7–8. мај), Томашевац, Јабуку и Опово (9. мај), те Бечкерек 
(10. мај).56 Могуће је да је ова инспекција и допринела Перласовој смени наред-
не, 1769. године, с обзиром на то да будући владар није био задовољан виђе-
ним.57 На челу Баната, Перласа је заменио Карл Игнац фон Клари-Алдринген. 

Карл Игнац фон Клари-Алдринген
(1769–1774)

Гроф Карл Игнац фон Клари-Алдринген (нем. Karl Ignaz Reichsgraf von 
Clary und Aldringen) се родио се 5. новембра 1729. у Прагу, као други син Јозе-
фа Себастијана (20. јануар 1698. – 3. фебруар 1748) и грофице Каролине фон 
Кунигл, даме Реда звезданог крста.58 Припадао је старој и угледној чешкој пле-
мићкој породици, која је пореклом била из Фиренце и у време Медичијевих се 
звала „Кларио”.59 Испољивши у раној младости „изузетну обдареност духа”,60 
већ са 23 године постао је судија Апелационог суда у Прагу (2. јануара 1752), а 

55 Петер Рокаи и др., нав. дело, 334–336.
56 О томе види: A. Hegediš, нав. дело; Филип Крчмар, „Династија у посети: Бечкерек и Хаб-

збурговци (1768–1900)”, Археон 2, Нови Сад 2019, 191–192.
57 О детаљима ове посете види: Antal Hegediš, „Josif II o svom putovanju u Banat 1768”, 

Istraživanja 11, Novi Sad 1986, 202–251. 
58 Die Ameise. Von Schweickhardt, Verfasser mehrerer literarischer Werke, Bd. 1, Wien 1842, 203–204.
59 Извесни Бернхард фон Кларио се у XIV веку из Тоскане доселио у Чешку и 29. јуна 1363. 

у Прагу добио чешко завичајно право (индигенат). Die Ameise. Von Schweickhardt, Verfasser 
mehrerer literarischer Werke, Bd. 1, Wien 1842, 197.

60 Исто.
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недуго затим и царско-краљевски коморник и члан Комисије за полицију и 
безбедност у Прагу. Од 1755. је обављао дужности краљевског капетана Раков-
њичког округа (ч. Okres Rakovník), а од 1759. и главног војног и земаљског ко-
месара при царској војсци у Чешкој.61 Десетог јуна 1763. додељено му је звање 
стварног поверљивог царског саветника и главног инспектора ковница новца 
и рудника (нем. Oberstmünzmeister),62 те члана чешкe Земаљскe губерније са 
седиштем у Прагу.63 Поседовао је добро Нову Бистрицу и био закупац добара 
Јетриховице у Чешкој, замка Петерсберг у Тиролу и Нојберга на Рајни. 

Клари-Алдринген је дужности председника Банатске земаљске админи-
страције обављао од 1769. до 1774. године. Зa то време, уприличене су још две 
посете Јосифа II Банату (1770, 1773), које нису поправиле његово мишљење о 
приликама у овој провинцији.64 С друге стране, под Кларијем је настављена 

61 Исто, 203; Anton Peter Petri, Biographisches Lexikon..., 266.
62 Ова титула је постојала у Чешкој још од XIV века и времена Венцеслава IV, а укинута је 

1783. године. Клари-Алдринген, који се редовно помиње у државним шематизмима Монархије 
као „оберминцмајстер” Чешке (тј. Бохемије), био је њен последњи носилац. О томе види: 
Aktenmäßige Darstellung des königl. böhmischen Erbhuldigungs-Belehnungs- und Krönungs-Ceremoniels; 
bei Gelegenheit der Krönungsfeier Ihrer Allerhöchsten Majestäten Ferdinand und Maria Anna von Dr. 
Legis-Glückselig, Prag, Leitmeritz und Teplitz 1836, 47.

63 Исто, 203; Anton Peter Petri, Biographisches Lexikon..., 266. У оквиру терезијанских реформи 
државне управе, спроведених од краја Седмогодишњег рата (1763), Хабзбуршка монархија је – са 
изузетком Краљевине Угарске и Ердеља – подељена на провинције, односно круновине, које су 
носиле назив губерније (нем. Landesgubernium). Креатор оваквог система био је канцелар Мари-
је Терезије Антон Венцел Ритберг фон Кауниц (за више детаља види: Franz A. J. Szabo, Kaunitz 
and Enlightened Absolutism, 1753–1780, New York 1994, 83–95). Назив за челника сваке губерније 
варирао је од провинције до провинције – нпр. у Чешкој је коришћена титула „врховни касте-
лан” (нем. Oberstburggraf), а другде – „председник” (нем. Präsident), „гувернер” (нем. 
Gouverneur), „земаљски капетан” (нем. Landeshauptmann) итд. Оваква неуједначеност је заправо 
показивала нејединственост Хабзбуршке монархије и разуђеност њених земаља и покрајина – 
она није била у потпуности централизована, нити је имала једнообразне титуле за аналогне по-
ложаје у својим провинцијским управама (укључујући ту и Темишварски Банат – прим. Ф. К.). 
Према Кауницовој реформи, територија Монархије мимо Угарске и Ердеља била је била подеље-
на на следеће губерније: 1) Доња Аустрија (са седиштем у Бечу); 2) Горња Аустрија (са седиштем 
у Линцу); 3) Штајерска (са седиштем у Грацу); 4) Тирол и Форарлберг (са седиштем у Инсбруку); 
5) Илирија (Крањска и Корушка, са седиштем у Љубљани); 6) Приморје (Горица, Градишка и 
Истра, са седиштем у Трсту); 7) Чешка (са седиштем у Прагу); 8) Моравска и Шлезија (са седи-
штем у Брну); 9) Галиција и Буковина (са седиштем у Лавову); 10) Венето (са седиштем у Венеци-
ји); 11) Ломбардија (са седиштем у Милану); 12) Далмација, Дубровник и Котор (са седиштем у 
Задру). John Deak, Forging a Multinational State: State Making in Imperial Austria from the 
Enlightenment to the First World War, Stanford University Press 2015, 43–44, 289. 

64 Јосиф II, велики реформатор, путовао је у Банат три пута и није био сасвим задовољан 
успехом колонизације. Није одобравао принудно расељавање староседелаца, сматрао је да су 
села бедна и прљава, куће неудобне и лоше грађене (Бранко Бешлин, Два историјска романа..., 
192). То је уједно био и разлог због ког су досељеници јозефинске колонизације добили још већу 
помоћ од државе него раније.
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колонизација Баната и оснивање нових насеља. Нарочито је занимљиво да је 
добар део њих насељен Французима, који су се масовно досељавали из Лорене 
и Алзаса – такав је случај био са тзв. „три сестринске (велшке) општине” (нем. 
drei Schwestergemeinden) – Св. Хуберт, Шарлевил и Солтур (основане у перио-
ду 1770/71), те Трибсветером (1772).65 Колике је размере попримило ово досе-
љавање из француских области у Банат можда понајбоље илуструје податак да 
су тамошње власти биле принуђене да уведу забране исељавања и строге казне 
за оне који је прекрше; у Француској су се чак почеле проносити гласине да 
Марија Терезија жели да у Банату оснује Нову Лорену.66 Осим тога, за Кларије-
ве „владе” основана су или колонизована још и следећа насеља (претежно на 
територији данашњег румунског Баната): Албрехтсфлор (1770),67 Бухберг 
(1770–1771),68 Шарлотенбург (1770–1771),69 Грајфентал (1771),70 Кенигсхоф 
(1770–1772),71 Маријенфелд (1769–1770),72 Нојхоф (1770–1771),73 као и два насеља 
која су добила име по гувернеру – Кларија (1770–1771)74 и Алтринген (1771).75 

У браку са грофицом Маријом Антонијом фон Фунфкирхен, дамом Реда 
звезданог крста, Клари-Алдринген је имао кћи Каролину, рођену 1756. године. 
Умро је 6. јуна 1791. године у Бечу. 

Јозеф и Помпеј фон Бригидо
(1774–1776, 1777–1779)

Последња два гувернера Темишварског Баната били су рођена браћа – 
Јозеф и Помпеј фон Бригидо. Потицали су из породице италијанског порекла, 
изворно из Капуе, североисточно од Напуља. Године 1592. добила је царско 

65 Данашњи Томнатик у румунском Банату – прим. Ф. К.
66 За више детаља види: Филип Крчмар, „Банатски Французи и Нова Лорена. Колонизација, 

асимилација, истраживања”, Архивски анали 9, Нови Сад 2015, 69–95; Franz Stanglica, Die 
Auswanderung der Lothringer in das Banat und die Batschka im 18. Jahrhundert, Stuttgart 1934.

67 Мала Теремија (рум. Comloşu Mică) – прим. Ф. К.
68 Бухберг (данашњи Синтар, рум. Sintar), у општини Богда – име је добио по Кларијевом 

секретару Едуарду фон Бухбергу (Anton Peter Petri, Einige Banater Ortsnamen..., 5).
69 Шарлотенбург (рум. Charlottenburg), такође у општини Богда – прим. Ф. К. 
70 Грајфентал (рум. Remetea Luncă) – име је добио по Игнацу Ернсту Ханишу фон Грајфен-

талу, члану Банатске земаљске администрације у периоду 1769–1773 (Anton Peter Petri, Einige 
Banater Ortsnamen..., 6).

71 Кенигсхоф (рум. Remetea Mică) – назван по Антону фон Кенигу, министру Марије Тере-
зије (Anton Peter Petri, Einige Banater Ortsnamen..., 8).

72 Велика Теремија (рум. Teremia Mare) – прим. Ф. К.
73 Богда (рум. Bogda) – прим. Ф. К.
74 Ранија Петерда, данашње Радојево – прим. Ф. К.
75 Anton Peter Petri, Einige Banater Ortsnamen und ihre Herleitung, Mühldorf/Inn 1983.
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племство; од 1628. припадала је племству Горице и Градишке, 1632. уздигнута 
је у витешки сталеж, а две године касније примљена је у земаљски сталеж 
Крањске. Познат је Лоренц(о) Бригидо, који је у својству царског саветника 
имао пребивалиште у Венецији и био управник тршћанског Капетаната (умро 
је 1650). Породица је од 1671. имала баронску („барони од Маренфелса, госпо-
дара Лумберга и Брезовица”), а од 1777. и грофовску титулу: Јозеф и његов брат 
Помпеј добили су грофовску диплому од Марије Терезије 28. јуна 1777.76 

Родитељи Јосифа и Помпеја77 били су Јохан Јакоб Јероним (Ђироламо) 
Бригидо, тршћански патрицијe, царски коњички капетан 2. кирасирског пука 
(„capitano di cavalleria e ciambellano”) и грофица Марија Поли(к)сена Прихов-
ски из Прага, дворска дама Марије Терезије. Јероним је умро 1775. године.

Барон Јозеф фон Бригидо (нем. Josef Brigido Freiherr von Mahrenfels, Herr 
auf Lumberg und Bresowitz) се родио 1734. у Трсту. Определивши се за политич-
ку каријеру, добио је место коморника и поверљивог царског саветника и, нај-
вероватније од 1767– био је гувернер у Љубљани.78 Током свог боравка у Крањ-
ској био је асесор Земаљског капетаната, саветник при влади за Унутрашњу 
Аустрију79 и директор Царског и краљевског друштва за пољопривреду и за-
натство у Љубљани. Године 1773. је био асесор код владе у Грацу и директор 
штајерског Службе за путеве.

Након што је Клари фон Алдринген дао оставку на свој положај председ-
ника Банатске земаљске администрације, Јозеф фон Бригидо је 28. јуна 1774. 
положио заклетву пред Дворском канцеларијом80 и недуго затим кренуо на пут 

76 Alexander Krischan, нав. дело, 34. 
77 Постојао је још један брат, Михаел (Микеле), барон од Брезовица и Маренфелса, који се 

родио у Трсту 1742, био активан у Грацу и касније постао спишки бискуп. Alexander Krischan, 
нав. дело, 61.

78 Предлог, да се Јозеф фон Бригидо 1759. именује на место одлазећег барона Фон Гисића за 
окружног капетана Крањске, садржана је у једној ноти упућеној Директоријуму Дворске коморе 
датираној на 6. фебруар 1759. у Бечу, коју је саставио извесни Ступан фон Еренштајн: „Због сво-
је умешности и осталих добрих квалитета, препоручујем добро познатог барона Фон Бригида, 
који је већ дуго година био помоћник окружног капетана у Аделшергу, као и у Нојштату” 
(Alexander Krischan, нав. дело, 62). Овде би ваљало поменути да је 1760. на чело Земаљске владе 
у Крањској, са седиштем у Љубљани, дошао гроф Хајнрих фон Ауершперг, који је, такође, био 
окружни капетан у Горици и Трсту, али је највише боравио у Трсту, и то углавном због важне 
трговине. „Крањском је управљао преко првог саветника, барона, сада грофа Фон Бригида, који 
је овде у Крањској стекао велике заслуге мудрим поступањем и добрим познавањем државних 
ствари” (Alexander Krischan, нав. дело, 62, према: Heinrich Georg Hoff (Hrsg.), Historisch-statistisch-
-topographisches Gemälde vom Herzogthume Krain und demselben einverleibten Istrien, Bd. 1, Laibach 
1808, S. 120). 

79 Унутрашња Аустрија (нем. Innerösterreich) је назив који се од XV века користио да означи 
хабзбуршке поседе Штајерску, Корушку, Крањску и Војводство Горицу (прим. Ф. К.).

80 Alexander Krischan, нав. дело, 62. 
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у Банат да преузме дужност коју ће обављати до 1776.81 Банатска земаљска ад-
министрација је нешто раније (4. јуна) обавештена о његовом именовању за 
Кларијевог наследника. Приликом Бригидовог постављења, утврђено је и да му 
је од тренутка полагања заклетве припадала годишња пристојба у износу од 
8.000 форинти (oво је било осетно побољшање, будући да је раније годишње 
добијао 2.500 форинти).

Најзначајнији догађај који се одиграо у Банату под управом Јозефа фон 
Бригида било је формирање самоуправне српске области под именом Велико-
кикиндски привилеговани дистрикт (нем. Gross-Kikindaer priviligierter Distrikt), 
започето 1774, а довршено 1776. године. Дистрикт је обухватио десет насеља у 
северозападном делу Баната: Велику Кикинду (као седиште), Мокрин, Мелен-
це, Карлово, Крстур, Кумане, Јозефово, Тараш, Башаид и Арачу.  

Јозеф се није дуго задржао у свом банатском звању: опозван је царским 
рескриптом од 29. августа 1776, и, такорећи се заменио са својим братом, оти-
шавши на место потпредседника Галицијско-лодомеријске губерније. У једном 
писму из Лавова од 16. септембра 1792. упућеном царици, у својству земаљског 
намесника Галиције, моли за одлазак у пензију из здравствених разлога.82 Био 
је самац и умро је 25. јануара 1817. године у Бечу.83 Још као младић је завештао 
свој иметак – који се састојао од драгоцене збирке старина и драгог камења, као 
и значајне суме новца у износу од 60.000 гулдена – Јоанеуму у Грацу, и тако 
постао један од његових значајнијих добротвора.

На челу Баната наследио га је старији брат – барон Помпеј фон Бригидо 
(нем. Pompejus Graf Brigido, Freiherr von Mahrenfels, Herr auf Lumberg und 
Bresowitz), који је, како ће се испоставити, бити последњи председник Земаљске 
администрације у Банату. Такође се родио у Трсту, 20. јула 1729. До доласка у 
Банат био је окружни капетан (capitano circolare) Јужне Крањске са седиштем у 
Постојни, а затим и комесар за разграничење Горице, Крањске, Корушке, ау-
стријског Приморја и Млетачке републике, те напослетку, 1775. године пот-
председник Галицијско-лодомеријске губерније. На том положају га је 1777. 
заменио брат Јозеф. 

81 Занимљиво је да је том приликом Бригидо путовао са чувеним научником Франческом 
Гриселинијем, који је пажљиво водио путнички дневник и касније написао прво историографско 
дело о Банату (Покушај политичке и историје природе Темишварског Баната у писмима неким 
виђенијим особама и научницима). О томе види: Филип Крчмар, Од Млетака до Баната. Трагом 
Франческа Гриселинија, Зрењанин 2019. Такође: Alexander Krischan, Banatforschung als Aufgabe. 
Ehrengabe zum 75. Geburtstag, München 1999, 21–82.

82 Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Kaiser-Franz-Akten, Fasz. 78, Nachlaß Brigido. 
83 Његове последње дане описао је Франц Хајнтл (Franz Heintl, Die merkwürdigeren 

Begebenheiten meines Lebens, Wien 1838, S. 206–209). У старости је живео повучено у Бечу, где се 
свакодневно дружио са надвојводом Фердинандом. Уп. са: P. Stancovich, нав. дело, 40–41. Према 
С. Брунеру, Бригидо је био масон. В.: Sebastian Brunner, Die Mysterien der Aufklärung in Österreich 
1770–1800, Mainz 1869, S. 35.
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Недуго по доласку у Банат, Помпеј фон Бригидо је саставио подужу пред-
ставку коју је упутио Марији Терезији, у којој је поновио своје до тада већ у 
више наврата изнето уверење да се провинција која му је поверена на управу не 
може одржати под тренутним околностима, услед непрофитабилног коришће-
ња природних ресурса (шума, рудника итд), те неефикасног начина прикупља-
ња пореза.84 У исто време, највиши државни званичници (гроф Ференц Естер-
хази, гроф Кевенхилер и гроф Коловрат) су истицали идеју која је већ дуго 
била у оптицају – да би присаједињење Баната Угарској (реинкорпорација) до-
вело до значајних уштеда, ефикаснијег убирања државних прихода и лакшег 
управљања финансијама.85 Они су у јесен 1777. изашли са меморандумом у ком 
су се начелно споразумели око враћања Баната под окриље Угарске. Пар месе-
ци касније, након што су уклоњене и последње недоумице око евентуалног оп-
терећења државне благајне након реинкорпорације Баната, Марија Терезија је 
фебруара 1778. наложила што скорије присаједињење ове покрајине Угарској.86

За овај задатак био је одређен краљевски комесар гроф Кристоф Ницки. 
Идући од Будима, преко Сегедина, Великог Семиклуша и Биледа, Ницки је 31. 
маја 1778. стигао у Темишвар, у пратњи члана Дворске коморе грофа Ференца 
Зичија, заменика палатина Угарске Антала Вереша, дворског секретара Адама 
Трајчика и арадског поджупана Жигмонда Ловаса. Ницки је 6. јуна 1778. зва-
нично преузео власт од Бригида у Темишвару и одмах започео са припремама 
за успостављање жупанијског уређења.87 Овај процес је довршен тек у пролеће 
наредне, 1779. године, када су на подручју сада већ бившег Темишварског Бана-
та формиране три жупаније – Торонталска (са седиштем у Великом Бечкереку), 
Тамишка (са седиштем у Темишвару) и Крашовска (са седиштем у Лугошу).88

Након одласка из Баната, Помпеј фон Бригидо је од 1779. до 1781. био 
председавајући Краљевског уреда за Војводство Шлезију у Тропави, а од 1782. 
до 1803. гувернер Трста, Горице и Градишке, земаљски капетан обе ове гро-
фовије и војни командант града и слободне луке Трста. Био је покровитељ 
уметности, разних удружења и трговине. Пензионисан је 1804, а 1809. године 
добио је Велики крст Леополдовог витешког реда; умро је 20. августа 1811. 
Имао је троје деце, једну кћи и два сина. Кћи Поли(к)сена Цецилија Јозефа 
рођена је у Темишвару 9. јула 1777, а умрла је 4. јула 1856. у Венецији. Смрћу 

84 Borovszky Samu, Torontál vármegye, Budapest 1912, 428.
85 Исто.
86 Исто, 429.
87 Исто.
88 Будући да Ницком и његовом окружењу није био познат територијални опсег бивших 

жупанија које је требало поново успоставити, њихово разграничење је извршено узимајући у 
обзир саобраћајне, економске и безбедоносне прилике. Сам Ницки је лично обишао Банат, а 
посао демаркације међужупанијских граница је обавила посебна, у ту сврху формирана комиси-
ја (мађ. bekebelezési bizottság). Borovszky Samu, нав. дело, 429.



Филип Крчмар210

његовог сина Паула (гроф Паул Марија Бригидо, барон од Брезовица) 23. ја-
нуара 1848, лоза Бригидових се по мушкој линији угасила. 

Filip Krčmar

PRESIDENTS OF THE PROVINCIAL ADMINISTRATION IN BANAT:
Biographical contribution to the history of Banat of Temesvar

(1718–1778)

Abstract: The Habsburg conquest of Banat in 1718, confirmed and made official by the 
Treaty of Passarowitz, meant the exemption of this region from the Hungarian state proper 
to which it used to belong before Ottoman conquest in mid-16th century. Such decision of 
the Viennese court was dictated by military strategic, political, economic, religious, as well 
as demographic motives. Therefore, Banat was declared imperial estate and was governed 
forth on as a province under the name of Banat of Temesvar (Temeschwarer Banat, Banat 
von Temeschwar) separately from the rest of Hungary. Despite several administrative 
changes it was subjected to in mid-18th century, this province continued to exist until 1779 
when it was officially abolished and integrated into the Kingdom of Hungary. 

In six decade of its existence, Imperial Province of Banat was governed by the 
Temesvar-based Provincial Administration, responsible to Aulic War Council (germ. 
Hofkriegsrat) and Aulic Financial Chamber (germ. Hofkammer), respectively. Up until 
1751/2, its presidents, who were de facto governers of Banat, were military commanders, 
who took active part in conquest of the Province in 1716/1718 and were exercising both 
military and civil powers. In 1751, military and civil authority were strictly separated from 
one another and from there on, Banat was placed under the competence of the Chamber 
and administered by pure bureaucrat representatives stamming from the ranks of the high 
nobility. From its foundation in 1718. until dissolution in 1778, Banat was governed by the 
following administrators: Count Claudius Florimund Mercy (1716–1734), Count Johann 
von Hammilton (1734–1738), Count Wilhelm Reinhard von Neipperg–Neuperg (1738–
1739), Baron August von Succow (1739–1740), Baron Franz Anton Leopold Ponz von 
Engelshofen (1740–1753), Count Franz de Paula Raimund von Villana-Perlas, Marquise de 
Rialpo (1753–1768), Count Karl Ignaz von Clary-Aldringen (1769–1774), Baron Josef 
Brigido von Mahrenfels (1774–1777) and Baron Pompejus Brigido von Mahrenfels (1777–
1779). Hailing from different parts of the Habsburg monarchy, with different backgrounds, 
language, upbringing and ruling philosophy, they all had one thing in common: 
unconditional and unswerving loyalty to the Habsburg dynasty that eventually led them to 
Banat and made this province their smallest common denominator. Each of them, 
dependently on time spent in office of the governor, left his own mark on the history of this 
region in time of its early modern development.   

Keywords: Banat of Temesvar, Timișoara, Provincial Administration in Banat, 
biographies
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Архив Војводине (Нови Сад)
Србија

УСТАНОВЉЕЊЕ  
СЛОБОДНОГ КРАЉЕВСКОГ ГРАДА НОВОГ САДА

Сажетак: Нови Сад, први слободан краљевски град у Бачко-бодрошкој жупани-
ји, своје уздизање у привредни и културни центар окупљања великог броја различи-
тих етничких и конфесионалних група углавном средњег и вишег имовинског стања, 
доживео је између осталог и због свог повољног геополитичког положаја – близине 
границе са Османским царством са којим је трговинска размена била веома динамич-
на, док су природне границе чиниле значајну препреку ратним дејствима. Успон гра-
да довео је до иницијативе за добијање привилегије слободног краљевског града, чиме 
је стекао племићки статус, који је омогућавао уживање свих повластица у складу са 
земаљским законима, наредбама и обичајима Монархије.

Кључне речи: Нови Сад, 18. век, Хабзбуршка монархија, слободни краљевски 
градови 

Нови Сад, први слободни краљевски град у Бачко-бодрошкој жупанији, 
настао је релативно касно, тек крајем 17. века. Ипак, сматра се да корени Но-
вог Сада датирају из времена Римског царства, а подигнут је на путу између 
Сингидунума (Београда) и варварских племена насељених на територији да-
нашње јужне Бачке. Први поуздан помен насеља на месту данашњег града 
потиче из повеље краља Беле IV из 1237. године, који је на Петроварадинској 
стени подигао цистерцитску опатију, додељујући јој бројне поседе у Срему и 
Бачкој, део Дунава, шуме и винограде.2 Посебан значај је у каснијем периоду 
добило насеље Варад, које је пало под османску власт заједно са Тврђавом 
1526. године. На месту данашњег Новог Сада, 1694. године настало је војничко 

1 Dragana Katić, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
2 Драгана Ћираковић, „Преглед историје цистерцитског реда на Петроварадинској стени”, 

Рад Музеја Војводине, бр. 47–48, Нови Сад 2006, 109–110.
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место Петроварадински Шанац, док се цивилни део насеља помиње као Рац-
ки Град. Цивилни део је 1719. године добио статус трговишта, а две деценије 
касније, по завршетку рата између Османског царства и Хабзбуршке монар-
хије, у њега се доселио велики број имућних трговаца Срба и Немаца из Бео-
града,3 што га је учинило једним од најбољих трговишта Краљевине Угарске. 
Град Нови Сад настао је на граници некадашњих османских нахија, Бачке и 
Тителске. На територији данашњег града налазила су се насеља: Варадинци, 
Бакшић, Камендин, Мртваљош, Ривица, Сајлово и Ченеј. Изузев Бакшића и 
Ченеја, који су били у Тителској, остала места налазила су се у Бачкој нахији. 
После ослобођења од османске власти, Варадин је постао део утврђења, пред-
стављајући неку врсту мостобрана, Петроварадински (Варадински) Шанац.4 

У геополитичком смислу повољан положај Новог Сада обезбеђивао га је од 
наглог напредовања и удара османске војске – штитиле су га природне барије-
ре, реке Сава и Дунав, али и гарнизони у Земуну и (Сремској) Митровици, спо-
собни да издрже прве ударе. Иза њих, било је сремско залеђе, пре свега Фрушка 
гора. А чак и када би османска војска те препреке успела да савлада, Нови Сад 
је било готово немогуће форсирати. Петроварадинска тврђава била је велики, 
тешко освојиви систем утврђења на сремској обали Дунава. Поред тога, Хаб-
збуршка монархија је са граничарским системом одбране, укључујући и шајка-
шку флотилу, и у војној снази на рекама била у предности. Нови Сад је зато био 
сигуран, а самим тим и повољнији за живот и развој различитих послова у 
односу на места која су, тиме што су била на самој граници, само на први по-
глед била боља за развој заната и трговине. Нови Сад је за трговину са Београ-
дом, али и унутрашњости Османског царства, био довољно близу и на пловном 
путу, док је у случају османске војске био довољно удаљен и безбедан. То је 
била једна од његових највећих предности, које су се брзо материјализовале у 
његовом развоју слободног краљевског града. 

Први слој каснијег новосадског становништва чинило је око 200 српских и 
приближно око 400 немачких, хрватских и мађарских породица. По времену 
њиховог доласка, као и по броју придошлих, други слој новосадског становни-
штва чинили су досељеници из Босне и Херцеговине, које су по доласку нази-
вали Сарајлијама, иако је већи број њих био из Херцеговине. Трећи, најзначај-
нији слој новосадског становништва представљале су избеглице из Београда, 
које нису желеле да чекају османску реокупацију, већ су 1740. године прешле на 
простор који је остао под Хабзбуршком монархијом. У молби коју су упутили 
Славонској земаљској депутацији, досељеници из Београда тражили су, с обзи-
ром на то да су морали да оставе „свој од младост стечени, и у Београду у куће, 

3 Györe Zoltán, Gradovi i varoši Bačke početkom XIX veka, Filozofski fakultet, Novi Sad 2007, 44.
4 Душан Ј. Поповић, Срби у Бачкој до краја осамнаестог века – историја насеља и становни-

штва, Српска академија наука, Београд 1952, 124–125.
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баште и у друго земљиште уложени иметак, и тако пали у највећу пропаст”, да 
им се дарује шестогодишња слобода од свих терета, какву је закон дао свим 
досељеницима, а после тих шест година да не буду ни коморски подложници 
ни граничари, него да живе као грађани, по привилегијама какве су уживали у 
Београду. Ратно веће одобрило им је 19. јула 1741. године шест година ослобо-
ђења од намета, како би могли да се привикну на нове услове живота, и после 
тог периода да имају права и обавезе као и остали становници.5

Убрзо по истеку шест година, колико им је Дворски ратни савет дозволио 
да буду ослобођени од плаћања намета, становници Петроварадинског Шанца, 
Срби и Немци, који нису могли да се задовоље животом у коморском или гра-
ничарском селу, тражили су и добили 1. фебруара 1748. године привилегију 
слободног краљевског града, под називом Neoplanta, Uj-videgh, Neysatz. Срби, 
који су углавном платили велике трошкове елибертације, добили су око месец 
дана касније и превод имена града – Нови Сад. У привилегијама се помиње 
откупна свота од 80.000 форинти, која је пре добијања статуса слободног кра-
љевског града била уплаћена у државну благајну, али то нису били целокупни 
трошкови.6 Поред бројних такси за привилегије, било је потребно издвојити и 
средства за бечке званичнике који су имали утицај на повољан исход молбе за 
добијање елибертационе повеље. Неки од тих трошкова показују истрајност и 
упорност оснивача Новог Сада да издејствују слободу и аутономију за свој 
град. Опуномоћени становници Шанца су 17. септембра 1747. године од грофа 
Гундакера Штаремберга позајмили 60.000 форинти, а по меници коју су потпи-
сали, може се видети да су у питању били Игнац Хајл, пивар, бивши судија 
коморске вароши Шанца и први судија Новог Сада, затим Стојић Богдановић, 
сирочадски отац, најпре члан Спољашњег, а од 17. маја 1748. године члан Уну-
трашњег сената, Мардарије Вујић, члан Спољашњег сената и први коморник 
(шеф домаће, самоуправне благајне), а од 1753. године сенатор уместо премину-
лог Стојића Богдановића, Давид Рацковић, члан првог Унутрашњег сената и 
Тома Андерле, такође члан првог Унутрашњег савета. Зајам узет од грофа Шта-
ремгерга није био довољан за трошкове елибертације, тако да су имућни ста-
новници морали да додају из сопствених прихода. Међу њима су били: Игнац 
Хајл 8.000 форинти, Пантелија Миланковић, први Србин судија у Новом Саду, 

5 Васа Стајић, „Нови Сад 1748–1848”, у: Споменица града Новог Сада, Историско друштво у 
Новом Саду, Нови Сад 1933, 2–5.

6 Архив Војводине (даље у тексту: АВ), Ф. 2, Бачко-бодрошка жупанија – Баја, Сомбор 
(1699–1849), 1688–1849, 89/а, 1747. септембар 17, Беч, б. с., „Опуномоћени депутати Тома Андер-
ле и Давид Рацковић, варошани Петроварадина, које је одредила Партикуларна конгрегација, 
одржана у Петроварадину 16. фебруара 1747. године, склопили су уговор са грофом Стахенбер-
гом о зајму од 80.000 форинти, уз камату од 6%. Сви варошани заједнички гарантују ’insolidum’ 
својим имањима отплату дуга, који је вароши потребан да би откупио привилегију, односно да 
би био подигнут у ранг слободног краљевског града”.
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4.000, Давид Рацковић 2.000, Тома Адерле, Јован Мезер и Јозеф Тир по 200 
форинти, Сава Николић 2.000, Мардарије Вујић 2.000, Мишко Саранда 1.000, 
Ференци Петер 500, Стојић Богдановић 2.000, Обрад Радонић 1.000 и Никола 
Вукобрадовић 175 форинти. Како ни то није било довољно, од Немаца месара у 
Алтенбургу позајмљено је 6.000 форинти по веома неповољним условима, па се 
уместо законског интереса од 6%, помиње обавеза отплате од 10%. За потребе 
исплате трошкова елибертације, као и за подмићивање државних званичника 
како би се коначно добила повеља слободног краљевског града, узимани су зај-
мови на више страна, али су они временом почели да се троше и на различите 
инвестиције, с обзиром на то да су град и његови становници имали и веће 
потребе, посебно у домену привреде. Једна од тих инвестиција била је реализо-
вана 29. марта 1748. године, када је одлучено да се подигне стовариште у коме 
би трговци из Турске, који су имали дозволу за ingrosso продају, могли да изла-
жу своју робу. За овај подухват изабран је и адаптиран бивши стан Секуле Вит-
ковића, који је постао Турски хан, а порушен је у бомбардовању Новог Сада 
1848. године. Такође,  било је неопходно подићи градску пивару, од које би град 
касније добијао знатну годишњу аренду, а око тога су преговори започети 27. 
августа 1748. године. Најзад, међу новим потребним инвестицијама било је и 
подизање зиданих вешала, која су 29. августа свечано „освећена”. Због свега 
наведеног, као и осталих мањих или већих трошкова, дуг Новог Сада прили-
ком инстаурације износио је 89.875 форинти. Међутим, до јуна 1752. године 
подигао се на 95.883,48 форинти, да би у наредним годинама падао, захваљују-
ћи откупу њива од стране Новосађана које су до тада биле коморске и грани-
чарске.7

Добијајући статус слободног краљевског града, Нови Сад, Сомбор и Субо-
тица су уздигнути у племићки сталеж: „Магистрат и грађани истог града зајед-
нички узети, сматрају се правим и несумњивим племићем Краљевства”.8 
Друштвену структуру феудалне Угарске чиниле су три категорије становни-
штва: племићи, слободни људи и зависни поданици. Племићку титулу су, по-
ред физичких, могла носити и правна лица, којих је било неколико категорија. 
Сваки слободан краљевски град као целина је представљао племића, а дели-
мично сличан статус уживале су и неке друге привилеговане области. Нови 
повлаштени статус је слободним краљевским градовима омогућио уживање 
свих повластица које су, у складу са земаљским законима, наредбама и обича-
јима, поседовали сви слободни краљевски градови. Општи карактер градских 
повластица одређен је тиме што су градови на својој територији уживали све 

7 Васа Стајић, „Нови Сад, његов магистрат и културна прегнућа новосадских Срба”, Гласник 
Историског друштва Новог Сада, књ. 6, св. 1/2, Нови Сад 1933, 7–8.

8 Slaven Bačić, Povelje slobodnih kraljevskih gradova Novog Sada, Sombora i Subotice, izdanje auto-
ra, Subotica 1995, 37.
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феудалне властелинске привилегије. Једна од основних карактеристика пле-
мићког статуса била је подређеност искључиво владару, али ту не би требало 
искључити чињеницу да је та институција подразумевала и све државне органе 
који су радили у његово име, као Угарска комора, Угарска канцеларија, Угарско 
намесништво и врховни судови. Сваки слободан краљевски град добио је и 
свој грб, који је био типично феудално обележје и спадало у обичајне повласти-
це племства. Грб се налазио и на градском печату којим су оверавани званични 
документи.9

Правни статус житеља слободних краљевских градова био је хетероген, 
али повеље у основи разликују три категорије становништва: грађане (cives), 
становнике (incolae) и досељенике (hospites). У зависности од тога да ли су посе-
довали грађански статус или не, лица која су живела на територији града, била 
су грађани или становници. О пријему становника у ред грађана одлучивали 
су Магистрат и Изабрана скупштина. Само лице које је задовољавало пропи-
сане услове за пријем у ред грађанства могло је постати грађанин: слободан 
човек, настањен у граду, моралног владања (на пример неосуђиван) и било је 
потребно да се бави неком граном привреде (трговина, занатство, слободне 
професије), врши неку јавну службу или поседује непокретност са градског по-
дручја. Уколико је кандидат испуњавао тражене услове, по пријему би плаћао 
таксу, полагао заклетву, а затим је увођен у списак грађана и добијао уверење о 
грађанству оверено градским печатом. Право грађанства су у Новом Саду и 
Сомбору могли стећи римокатолици, гркокатолици и православни, док су у 
Суботици то могли добити само римокатолици. Иако су у феудалној угарској 
држави владајуће вере биле римокатоличка и гркокатоличка, постојали су при-
мери бројних новосадских православних трговаца, који су успели да се изборе 
за бољу заштиту својих професија, али и верских и културних интереса зајед-
нице којој су припадали. Поред њих, захваљујући Патенту о толеранцији Јоси-
фа II, неколико деценија по добијању елибертације, и протестанти у Новом 
Саду су такође добили право грађанства. Остале верске заједнице и народи, 
првенствено турски поданици нису могли бити уврштени у грађанство. Међу-
тим, законски члан XXIX из 1741. године је између осталог дозволио бављење 
трговином Грцима, Јерменима и Србима, али само у оквирима закључених ме-
ђудржавних трговинских уговора.10

Текст повеље није предмет непосредног интересовања овог истраживања, 
али сматрамо да је поједине сегменте потребно навести, с обзиром на то да 
ближе тумаче статус града у привредном и етничком смислу, што је битно за 
даље разматрање теме која се односи на занатство и трговину. У повељи се из-
међу осталог наводи: 

9 Isto, 38–39.
10 Isto, 40–44.
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Које дакле због тога а које и због овога, што се основано надати имамо, 
да ће та често спомињана наша коморска варош, која је и иначе већ до-
ста настањена, кад добије слободу и буде повластицама обдарена и у број 
слободних краљевских вароши примљена још више становника добити, 
тиме ће се пак знатно појачати порезна снага, дићи ће се промет и тргови-
на, чега је другде мало, и служиће се заједнички емпоријум становницима 
оних крајева, где у осталом у близини нема слободних краљевских варо-
ши те ће постати згодно место, где ће ваистину велики промет бити, који 
ће све јачи бивати и лако ће се за природне производе прођа налазити. [...] 
Такође и то милостиво допуштамо споменутој вароши да како за своје 
тако и околних места опште добро и корист сваке недеље дваред пијацу 
држи и то уторком и суботом и укинувши досадања три годишња вашара 
четири одсада држи и то први 20. марта, други 19. маја, трећи 10. јула а че-
тврти 29. октобра а марвени вашар да се држи пре и после тих вашарских 
дана са свима правима и повластицама које имају и уживају и друге наше 
слободне кр. вароши те да могу слободно све законите приходе и дохотке 
отуда побирати и уживати [...].11

Стајалиште мађарског феудалног права било је да је потписивањем повеље 
од стране законито крунисаног угарског краља једно насеље стекло статус сло-
бодног краљевског града. По издавању повеље обављане су, како на двору, тако 
и у новоуздигнутом граду, припреме за свечано увођење у дужност 
(instauratorio, installácio, Installation) тог града. За ту прилику, инстаурацију је 
извршавала од Угарске дворске коморе изаслана комисија, коју су сачињавали 
краљевски комесар (commissariesregius, királyibiztos, kőniglich Kommisar) и њего-
во помоћно особље: писар, заклети бележник, деловођа, послуга и друга неоп-
ходна лица. На челу овлашћене Краљевско-коморске комисије за Нови Сад био 
је постављен барон Јозеф Медњански, који је поверени му посао обављао од 11. 
до 25. марта 1748. године. Током инсталације обављане су различите радње са 
циљем омогућавања правилног остваривања свих повластица и обавеза које су 
произилазиле из новог статуса. Најважнији послови које су комисије обављале 
били су формирање градских поглаварстава и израда статута, не занемаривши 
при том локалне прилике и обичаје због чега су се често саветовале са грађани-
ма. После тога долазило је до инсталације поглаварстава и доношења статута, 
у складу с важећим законским члановима, обичајима и краљевским нормама.12

Краљевски комесар Медњански, извео је 15. марта 1748. године инстаура-
цију, односно установљење Магистрата за град Нови Сад, а вероватно је истог 
месеца и изабран Унутрашњи сенат, чији су се чланови називали магистра-
тлијама.13 Први Србин сенатор био је Сава Николић, племић, граничарски 

11 Isto, 117.
12 Slaven Bačić, Iz prošlosti gradskog prava Novog Sada, Sombora i Subotice, Žig, Subotica 1998, 27–28.
13 Васа Стајић, „Нови Сад 1748–1848”, 9.
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лајтнант, али се на том месту задржао свега два месеца, а затим се вратио својој 
претходној служби. После њега градски капетан био је Георгиј Чамандељ, али 
је и он убрзо поднео оставку због мале плате и ступио у службу темишварског 
Магистрата. Затим су место сенатора вршили Пантелија Миланковић и Давид 
Рацковић, трговци воловима, Лазар Рубешић, племић, и Михајло Рашковић, 
трговац из Београда, пореклом из Старог Влаха. Католички сенатори били су 
већином занатлије: пивари, чизмари, бачвари и слично. Ово се објашњава тиме 
што су прве службе дате људима који су били заслужни за елибертацију, који 
су издвојили новац за трошкове или се од њих добијао зајам за плаћање тро-
шкова око издавање елибертационе повеље. Сиромашнији слојеви становни-
штва нису могли да буду примљени у такву службу, из разлога што се за врше-
ње ове дужности није добијала плата. Штавише, и сами сенатори су били у 
обавези да издвајају средства граду. Због тога су многи од њих поред сенатор-
ске службе наставили да обављају своје дотадашње послове везане за занат или 
трговину. Међутим, већ половином 1749. године, унето је у протокол да се сена-
тори морају одрећи једног од два занимања којим су се бавили. Неки од њих су 
схватили да су послови којима су се претходно бавили знатно уноснији од по-
сла сенатора, па су се и опредељивали да одбаце ту функцију, попут обућара 
Матије Пиршела, столара и токара Георга Милера и других.14

Први Срби који су постали грађани Новог Сада приликом инстаурације, и 
њихова занимања, били су: Пантелија Радиновић; Василије Недељковић, quа-
estor15; Михаило Памуковић, mercator16; Петар Јовановић, крчмар; Стефан Ста-
нисављевић, месар; Јосим Милановић, mercator; Коста Јовановић, mercator; 
Петар Милисављевић, крчмар; Исак Стефановић, чизмар; Јован Адамов, са-
пунџија; Ђука Булић, quаestor; Петар Тасић, quаestor; Јован Миловановић, са-
пунџија; Стојан Крагујевић, крчмар; Стефан Пачански, кројач; Петар Весић, 
економ; Мишко Летић, quаestor; Атанацко Милисављевић, quаestor; Петар Кра-
гујевић, кројач; Сима Ћурчија, ћурчија; Гајин Стефановић, quаestor; Сима Ра-
донић, mercator; Максим Богдановић, quаestor; Васо Влах, месар; Антоније Та-
ћаџија, кројач; Аврам Ћурчија, ћурчија; Нешко Петровић, mercator; Димитрије 
Димић, крчмар; Недељко Миловановић, крчмар и Јован Крнић, quаestor.17

У Избрано обштество  (Electa Communitas), могао је бити изабран само 
civis, грађанин, мада то није могао ни сваки становник града. Због превелике 
таксе, кандидат је морао бити имућан, јер ако није рођен у Угарској, требало је 
за грађанско писмо да плати taxamconcivilitatis 36 форинти; ако је рођен у 

14 Исто, 10.
15 Quаestor – различити трговци, нпр. храном (quaestorfrugum), воловима (quaestorboum) и 

други.
16 Mercator – трговци робом у дућану.
17 Васа Стајић, Нови Сад, његов магистрат и културна прегнућа новосадских Срба, 12.
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Угарској, а ван Новог Сада, 32 форинте, Новосађанин 30 форинти, док је син 
грађанина плаћао 15 форинти, уколико је желео и сам да буде грађанин. Ипак, 
ни то није било довољно, већ је требало да докаже и добро владање, да поседу-
је некретнине или неко занимање које би му гарантовало начин живота какав 
приличи човеку грађанског реда. Грађанин је такође морао и становати у Но-
вом Саду.18

Магистрату је од самог његовог настанка стављен на располагање велики 
чиновнички апарат, који осликава привилегије добијене статусом слободног 
краљевског града, али и привредни, културни и социјални живот његових ста-
новника. На првом месту, постојали су бележници, који су се заклињали да ће 
бележити све закључке Магистрата, да ће своје белешке на крају заседања, ради 
аутентификације, прочитати и одобрене их унети у протокол; чуваће тајну за-
кључака; прописно сређена акта ће чувати у архиви и неће их издавати без 
одобрења Сената. Први бележник био је Мађар, Барањаи Миклош, а после њега 
све до буне 1848. године, због склапања уговора између католика и правосла-
ваца, ни један Србин није добио звање бележника. Први Србин бележник у 
Новом Саду био је Павел Рашковић, а после њега неколико знаменитих лично-
сти града обављало је ову функцију, попут Јакова Игњатовића, Лазе Костића, 
Косте Трифковића и Илије Вучетића. Приликом инстаурације било је предви-
ђено и место подбележника, који су углавном попуњавали Срби. Међу нају-
гледнијим чиновницима Магистрата били су градски фискали. Први је био 
изабран 13. маја 1748. године, са платом од 150 форинти годишње, а споразу-
мом је ова служба припала Србима. Место великог фискала било је поверено 
католицима. Угледно занимање је било и звање председника Избраног грађан-
ства, формундера, односно tribunusplebis, чија је дужност била да посредује 
између Сената и Избраног обштества, који су своје седнице држали одвојено, 
због непознавања латинског језика од стране већег броја чланова другог тела. 
Дужности и права народног трибуна регулисао је Јосиф II својом инструкци-
јом од 21. августа 1781. године. Први Србин народни трибун у Новом Саду био 
је Мардарије Вујић, а последњи, до 24. маја 1848. године Сава Поповић, и углав-
ном је ово место било попуњавано Србима. Магистрат је водио неколико бла-
гајни, као на пример благајну државног пореза, коморску благајну (благајну 
градских аутономних прихода и расхода), сирочадску и благајну грунтовни-
чарског звања. Првом благајном руководио је касеперцептор, који је убирао 
државни порез, а иако је било неколико Срба касеперцептора, од 1796. године 
ова служба је дефинитивно прешла у руке католика. Православним житељима 
је била препуштена домаћа, коморска благајна, којом је управљао коморник, 
camerarius. Први на овој функцији био је Мардарије Вујић. Следећи по значају 
чиновник био је физик, иако је у почетку Нови Сад имао само хирурга. Првог 

18 Исто, 12–13.
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лекара град је добио 1759. године, и то место припало је Србину Јовану Апосто-
ловићу. Грунтовничари су увек били католици, с обзиром на то да су се грун-
товнице водиле искључиво на немачком језику.19

Град није давао у закуп пијачарину, већ ју је сам убирао по чиновнику који 
се називао вашарбиров, foriudex. Задатак му је био да наплаћује две врсте да-
жбина, кантарину и пијачну таксу. Град је 29. марта 1748. године донео одлуку 
да се испред градске куће подигне Waaghaus са кантаром, на коме би кантарџи-
ја мерио продату пијачну робу. За мерење кантаром и мерицом кантарџија је 
узимао:

– од вреће брашна – 3 крајцаре или новца
– од вреће кукуруза – 3 крајцаре или новца
– од вреће од маслина 6 крајцара
– од камена соли – 1 крајцару
– од центе масти или маслаца – 6 новаца
– од центе сира – 4 новца
– од центе сланине – 4 новца
– од центе сувог меса – 3 новца
– од центе сала – 5 новаца
– од центе ајвара – 12 новаца
– од центе суве рибе – 6 новаца
– од центе турске кафе – 12 новаца
– од центе холандске кафе – 8 новаца
– од центе сувог грожђа, смокава, датула, пиринча – 4 новца
– од центе грашка, пасуља, сочива – 15 новаца
– од центе сувог воћа, ораха – 3 новца
– од центе хмеља – ½ новца
– од центе дувана – 6 новаца
– од сто ока сировог меда – 6 новаца 
– од бачвице бистрог меда – 6 новаца
– од великих кола сена, трске, купуса и друго – 9 новаца 

Осим таксе за кантар, вашарбиров је убирао и пијачарину, која је 1748. го-
дине износила:

– од телета 3 новца
– од новосадских овце, овна и јагњета 1 новац
– када их дотерају са стране 2 новца
– свиње 3 новца
– од пара кокошака 1 динар (1 динар износио је 60 крајцара)
– од пара ћурки 1 кр.

19 Исто, 14–20.
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– од пара гусака 1
– од пара патки 1 динар
– од качице сира 3 новца
– кола јабука или другог воћа 3
– две котарице воћа 1
– кола рибе 3
– таљига рибе 2
– од кола сена 1½
– таљига сена 2
– кола трске 1½
– таљига трске 1
– кола купуса или дрва 3
– таљига купуса или дрва 2½20

Као што смо већ навели, додељивање сајамског права слободним краљев-
ским градовима било је регулисано нормама трговачког права. Тиме је и Но-
вом Саду додељено сајамско право (jus nundinarum), које је обухватало седмич-
не (nundinae hebdomadales), годишње (nundinae annuales) и сточне ( fora 
pecuaria) сајмове. Под сајамским правом се подразумевало овлашћење одржа-
вања јавних и свечаних скупова продаваца и купаца на одређеном месту и у 
одређено време. Нови Сад и Сомбор су имали четири годишња вашара, док је 
Суботица стекла право на три. Годишњи сајмови у Новом Саду одржавали су 
се 20. марта, 19. маја, 10. јула и 29. октобра.21 Сточни вашари у свим градовима 
одржавали су се дан пре и после годишњих вашара. Цар Карло VI је још својом 
краљевском наредбом од 16. јуна 1719. године одобрио да становници Петрова-
радинског Шанца могу сваке суботе недељни пазар (пијацу) држати, а истом 
својом наредбом је допустио и земаљске вашаре о Благовестима и на Св. Вар-
толомеја, заједно са сточним вашаром.22 Одржавање сајмова доносило је сло-
бодним краљевским градовима различите повластице, укључујући ту и све 
приходе и дохотке, са којима је град могао слободно располагати. Убирали су 
различите таксе од учесника сајмова: вратарине, мостарине, вагарине, пашари-
не и друге уобичајене приходе. Тако су сајмови осим посредних и дугорочних 
утицаја на развој градова, имали и непосредног финансијског ефекта на град-
ску економију. Вашарске таксе су такође прикупљали већ поменути пијачни 
надзорници (forijudex, piac bíró, Marktrichter). Битна ставка била је та да, ако би 
се грађани слободних краљевских градова појавили на вашарима као трговци, 

20 Исто, 21–22.
21 Slaven Bačić, Povelje slobodnih kraljevskih gradova, 79–80.
22 Мелхиор Ердујхељи, Историја Новог Сада, Издавачка књижарница и штампарија А. Паје-

вића, Нови Сад 1894, 112–113.
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били су изузети од плаћања различитих дажбина које су наметане страним 
трговцима.23

О присуству трговаца и занатлија у Новом Саду после елибертације сведо-
че и тужбе које су Марији Терезији упућивали и православни и католици, жа-
лећи се на тумачења привилегија и схватање града од стране једних и других. 
Занимљиво је становиште дела становништва католичке вероисповести које су 
изнели у тужби писаној на немачком, а у којој се каже: 

„Пре елибертације Новог Сада један му је део био коморски, скоро већи, а 
други граничарски; у оба пак дела су живели мешовито католици и православ-
ци. Међу граничарима су многи били занатлије, а неколицина Грка трговаца 
још турски поданици. Једни и други, када је требало ићи у логор, стављали су 
место себе војнике из коморске вароши, већином католике, Мађаре и Хрвате, 
тако да је заправо војевала коморска варош, и једва је било педесет граничар-
ских кућа које су саме дале војнике за рат или за службу код куће. После жало-
сног пада Београда повећана је коморска варош већином католицима, Мађари-
ма, Немцима, Хрватима (Dalmatis) и Јерменима трговцима, и католици су по-
чели превазилазити православне, како у трговини, тако и у разним занатима. 
Пошто се већ приближавала демилитаризација и реинкорпорација у Угарској, 
пуштени су у Шанац и Мађари, Немци, Хрвати, Јермени, Грци, Бугари, Срби, 
Румуни и Арнаути, и други трговци и занатлије. Кад је варош бивала све већа, 
и трговина цветала, отпочели су елибертацију сложно католици и православ-
ни”. Даље у тужби се наводи да су за привилегије које су додељене елибертаци-
јом заслужни грађани католичке вероисповести, док су Срби оклевали при 
сакупљању средстава за плаћање трошкова повеље.24 

Магистрат су у време после добијања елибертације чинили судија и 12 
сенатора, али је већ при инстаурацији Сенату стављен на располагање вели-
ки број чиновника. Међу њима требало би навести поједине важније функ-
ције које су обављали, попут: градски фискал; председник Избраног грађан-
ства – формундер, односно tribunus plebis (народни трибун); касеперцептор 
који је био задужен за прву благајну и убирао државни порез, док је право-
славном становништву била препуштена домаћа, коморска благајна, којом је 
руководио благајник – коморник. Као што је већ речено, пијачарину град 
није давао у закуп, већ је сам убирао приходе преко субалтерног чиновника, 
вашарбирова, чији је задатак био да наплаћује кантарину и пијачну таксу. 
Значајно место заузимали су и визирџије и надзорници обале, који су напла-
ћивали пристајање трговачких бродова. Године 1790. установљена је и слу-
жба актуара, који је био деловођа код сирочадског звања, а касније му је 
било поверено и чување списа о грађанским парницама. Многе ниже службе 

23 Slaven Bačić, Povelje slobodnih kraljevskih gradova, 79–82.
24 Васа Стајић, „Нови Сад 1748–1848”, 30–31.
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нису овде набројане, али је број нових звања у слободном краљевском граду 
непрестано растао. На основу шесте тачке повеље слободног краљевског гра-
да, судија је на функцију биран на две године, а сенатори и готово сви други 
чиновници града доживотно. Због могућности упражњавања места у Оп-
штини, односно Спољашњем сенату и Избраном грађанству, предвиђено је 
да се сваке године на Ђурђевдан одржи рестаурација, допуна и обнова Град-
ске скупштине. На основу привилегије, за чиновнике су могли бити бирани 
искључиво православни или католици. Између новосадских Срба и католи-
ка био је 1747. године потписан посебан уговор, према коме би био реципро-
чан однос и једних и других у Сенату, док би се националност судије смењи-
вала наизменично, мада у пракси то није било увек у потпуности испошто-
вано.25

Државне службе, бар у почетку свог постојања, нису давале задовољавајуће 
приходе онима који су их обављали, те су се становници слободног краљевског 
града углавном одлучивали да остану доследни својим дотадашњим занима-
њима у сфери трговине и занатства.

Имовина града у почетку његовог постојања била је доста скромна. На 
основу привилегије и уплаћених 80.000 форинти, град је добио крчму коју је 
подигла Комора и адаптирао је за градску кућу. Град је добио право на крчме 
и касапнице које је даље издавао у закуп, затим право производње пива и де-
стилисања ракије, право да наплаћује вашарске таксе и таксе од пијаца, које су 
се према привилегији одржавале уторком и суботом, таксе од Грка, Јевреја и 
Цигана, од воденица које су се налазиле на његовом току Дунава, право да 
издаје под аренду риболов на својој половини реке и на барама у оквиру гра-
ница града, као и таксу од печења цигала. Добио је право и да у извесним 
случајевима присвоји такозване кадуцитете – имовину грађана који умру без 
наследника и тестамента. Тим приходима, као и директним оптерећењем ста-
новништва, град је попуњавао државну благајну и трошкове своје самоуправе. 
Познато је да је од 1. новембра 1747. до 31. октобра 1748. године град уплатио на 
име државног пореза 7.832 форинте, а од 1. априла 1748. до 24. априла 1749. 
године укупно 6.100 форинти. Како је у питању била мала сума, град се издр-
жавао и позајмицама, а као што је већ речено, сенатори и судије нису добијали 
новчану надокнаду за обављање својих функција. Међутим, већ 1762. године 
забележен је годишњи приход од 21.311 форинти, који се у наредним годинама 
увећавао сразмерно порасту градског инвентара.26

25 Историјски архив Града Новог Сада (даље: ИАГНС), Ф. 1, Магистрат слободног краљев-
ског града Новог Сада – Нови Сад (1748–1918), 1748–1918, бр. L, год. 1768, фасц. 3.

26 Васа Стајић, Привреда Новога Сада 1748–1880: из архива новосадског Магистрата, Град 
Нови Сад, Нови Сад 1941, 66–68.
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Поред државног пореза, постојао је и општински прирез, вероватно од са-
мог настанка града.27 У градском прорачуну за 1751/52. годину види се да су 
ратари, занатлије и трговци, њихове куће и стока, двоструко опорезовани, на 
име државног пореза и на име приреза. Пример оваквог опорезивања за наве-
дене године дат је у табели испод:28

Обвезник Порез за државну 
благајну

Општински 
прирез

Трговац I класе, власник куће 10 форинти 5 форинти
Трговац II класе 7,5 форинти 3,75 форинти
Трговац III класе 5 форинти 2,5 форинти
Трговац IV класе 2 форинте 1,25 форинти
Трговац воловима, вином, воском 
и др. који је економисао на туђем 
земљишту I класе

5 форинти 2,5 форинти

Трговац воловима, вином, воском 
и др. који је економисао на туђем 
земљишту II класе

4 форинте 2 форинте

Трговац воловима, вином, воском 
и др. који је економисао на туђем 
земљишту III класе

3 форинте 1,50 форинти

Пекари и воскари, са или без куће 7,5 форинти 3,75 форинти
Занатлије, крчмари и бакалини са 
кућом I класе 3 форинте 1,5 форинти

Занатлије, крчмари и бакалини са 
кућом II класе 2,25 форинти 1,12½ форинти

Крчмари и бакали III класе 1,50 форинти 0,75 нов.
Крчмари и бакали IV класе 0,75 нов. 0,37½ нов.
Занатлије без куће I класе 5 форинти 2,50 форинти
Ратари с кућом 1,25 форинти 0,62½ нов.
Ратари без куће29 1,50 форинти 0,75½ нов.
Порез на куће
I класе 1 форинта 0,50 нов.

27 ИАГНС, Ф. 1, бр. N, год. 1771, фасц. 2, Захтев Намесничког већа да Магистрат поднесе из-
вештај о мерилима и начину распореда кућа трговаца и занатлија по класама за наплату пореза.

28 Васа Стајић, Привреда Новога Сада 1748–1880, 73–74.
29 Ратари с кућом су плаћали мање због пореза на кућу као додатног пореза, који је био ра-

споређен у десет класа.
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II класе 0,90 нов. 0,45 нов.
X класе 0,10 нов. 0,5 нов.
Порез на коња 0,20 нов. 0,10 нов.
Порез на вола 0,25 нов. 0,12½ нов.
Порез на краву 0,16 нов. 0,8 нов.
Порез на јуницу 0,12 нов. 0,6 нов.
Порез на свињу 0,5 нов. 0,2½ нов.
Порез на овцу 0,3 нов. 0,1½ нов.
Порез на кошницу 0,5 нов. 0,2½ нов.
Порез на воденицу 2,50 форинти 1,25 форинти
Порез на ракијски казан 1 форинта 0,50 нов.

Овакав начин опорезивања остао је на снази и касније, што се види из за-
хтева Намесничког већа из 1771. године, у коме се тражи да Магистрат поднесе 
извештај о мерилима и начину распореда кућа трговаца и занатлија по класа-
ма, како би се могла извршити наплата пореза.30

Dragana Katić

ESTABLISHMENT OF THE FREE ROYAL CITY OF NOVI SAD

Abstract: Novi Sad, the first free royal city in Bács-Bodrog County, experienced its rise 
to the economic and cultural center of gathering of a large number of different ethnic and 
confessional groups, mostly middle and higher property status, due, among other things, to 
its favorable geopolitical position – proximity to the Ottoman border. an empire with which 
trade was very dynamic, while natural borders were a significant obstacle to war. The rise of 
the city led to the initiative to obtain the privilege of a free royal city, thus gaining aristocrat-
ic status, which enabled the enjoyment of all privileges in accordance with the laws, orders 
and customs of the Habsburg Monarchy.

Keywords: Novi Sad, 18th century, Habsburg Monarchy, free royal cities

30 ИАГНС, Ф. 1, бр. N, год. 1771, фасц. 2.
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Историјски архив Кикинда
Србија

ФРАНЦУСКА ВОЈСКА У ВЕЛИКОЈ КИКИНДИ 1919. ГОДИНЕ 
И ФРАНЦУСКИ УТИЦАЈ НА КУЛТУРНУ КЛИМУ ГРАДА  

У ТОКУ МЕЂУРАТНОГ РАЗДОБЉА

Сажетак: Рад се бави анализом феномена присуства француске војске у Великој 
Кикинди у току лета 1919. године у склопу шире слике разграничења између Краљев-
ства СХС и Румуније и стабилизације прилика на северу Баната. Француска војска 
која се привремено налазила у Великој Кикинди, имала је функцију тампон зоне и 
представљала је гарант стабилности услед могућности потенцијалног сукоба дојуче-
рашњих савезница у Антанти (Србије и Румуније) у вези с територијом Баната. Током 
боравка француске команде у граду, дошло је до посете регента Александра Карађор-
ђевића, која се мора посматрати у контексту борбе за утврђивање северних граница 
Краљевства СХС пред и у току мировних преговора у Версају, којим је дефинитивно 
окончан Први светски рат. Француска је имала велики политички и културни утицај 
на целу Краљевину СХС/Југославију, а то се може видети и на примеру Велике Кикин-
де, у којој су осниване установе културе и просвете, инспирисане Француском.

Кључне речи: Велика Кикинда, Французи, Банат, Први светски рат

Присуство француске војске у Великој Кикинди

На Солунском фронту је поред српске војске најбројнија у Антанти била 
француска војска, а командант здружене Источне војске Антанте био је фран-
цуски генерал Франш д’Епере. У Банату су се поред српских трупа налазиле 
француске колонијалне трупе, а главни стожер француских снага налазио се у 
Темишвару. Након што је постало јасно да ће Мировна конференција у Пари-
зу у априлу 1919, већи део Баната са Темишваром препустити Румунији, 
француске снаге су се припремале да се евакуишу из тог дела Баната. Услед 

1 Srđan Sivčev, Historical Archives of Kikinda, Serbia
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све затегнутије ситуације између Краљевине СХС и Румуније, која је претила 
да ескалира у потенцијални оружани сукоб око Баната, француске трупе су 
остале у појединим банатским градовима. Француска војска је требало да 
представља својеврсну тампон зону између српске и румунске војске и ин-
струмент релаксирања односа између дојучерашњих савезница у Антанти, као 
и фактор одвраћања од сукоба између Краљевине СХС и Румуније око Баната. 
У Велику Кикинду је због тога, у току лета 1919. године, била привремено сме-
штена француска војна команда, са већински колонијалним трупама у свом 
саставу.

Велика Кикинда и њена привреда су још пре доласка француске војне ко-
манде у град повремено снабдевали француске трупе различитим ресурсима, 
док су се оне још налазиле у Темишвару. Парни млин у Великој Кикинди је 1. 
априла 1919. године обавестио Градско начелство да је за потребе француске 
војске у Темишвару испоручио 3 тоне сламе и 2 тоне сена.2 Торонталска жупа-
нија је такође учествовала у снабдевању француских трупа у Темишвару, па је 
велики жупан др Славко Жупански дозволио темишварским фирмама Никше 
Штајнера, Јакоба Лефера и Игнац Берана да на подручју Жупаније у слободном 
промету могу да купују сено и сламу за Французе.3 Поджупан Торонталске жу-
паније, послао је допис свим градским и среским звањима да француска ко-
манда у Темишвару потражује младиће, вероватно да као испомоћ послуже у 
пресељењу команде у друге банатске градове.4 Команда 39. пуковске окружне 
команде војске Краљевине СХС, стационирана у Темишвару, послала је допис 
Градском начелству, 20. маја 1919, да са простора Великокикиндског среза по-
шаље 20 људи у француску команду, вероватно због помоћи око припреме ко-
манде да се повуче из Темишвара, након одлука Мировне конференције о раз-
граничењу Баната.5 Француска команда је средином маја 1919. године напусти-
ла Темишвар, а 16. маја француска војна полиција престала је да делује у Теми-
швару. Генерал Прино је свој штаб привремено сместио у Мокрин, који је због 
тога добио француску радио-телеграфску станицу.6 Да Французи нису дуго 
намеравали да се задржавају у Мокрину, говори и посета генерала Приноа 22. 
маја Великој Кикинди, а у сврху разговора око пресељења француске команде 
и војске у Велику Кикинду. Генерал Прино је са супругом и уз пратњу једног 
српског поручника, који му је служио као тумач, допутовао аутомобилом у Ве-
лику Кикинду. Генерал је дочекан у свечаној сали Градске куће, где је причао са 

2 Историјски архив Кикинда (даље: ИАК), Ф. 60, Општина града Велика Кикинда 1919–1941, 
док. бр. 694, 1919.

3 Исто, 564, 1919.
4 Исто, 500, 1919.
5 Исто, 498, 1919.
6 Српски гласник, 22. 5. 1919, бр. 36, 2.
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градским представницима, чиновницима и присутним грађанима. Прино је 
изјавио и да зна да је Велика Кикинда највеће српско место у Банату, а интере-
совао се и за привредне потенцијале града. Након пријема у Градској кући, ге-
нерал Прино приватно је посетио неколико познаника у граду, а уз пратњу Сте-
вана Манојловића и Евгенија Станковића, који су знали француски језик.7

Да је питање времена када ће се француска команда из Мокрина преселити 
у Велику Кикинду, говори и наредба Команде места упућена Градском начел-
ству 1. јуна 1919. године да одреди једног званичника са знањем француског 
језика, да би реквирирао станове и канцеларије за официре француске војске.8 
Међутим, не само да се француска команда из Темишвара спремала да пребаци 
у Велику Кикинду, него је било решено да се целокупни главни штаб францу-
ске војске за Угарску из Београда пребаци у овај град.

Главни штаб француске војске за Угарску преселио се 7. јуна 1919. године у 
Велику Кикинду. У штампи је ова вест пренесена са великим одушевљењем, па 
Српски гласник пише да „српско грађанство Велике Кикинде са искреним осе-
ћајима дивљења за хероизам славом овенчане савезничке војске француске по-
здравља главни њен штаб, који долази у Велику Кикинду на стално станова-
њ!”.9 Даље, у чланку се говори да „ми са осећајем дубоке, неизмерне захвално-
сти поздрављамо долазак главног штаба оне армије дичне савезничке војске, 
која је, борећи се раме уз раме са Србима, пробила непријатељски фронт у Ма-
ћедонији, те и нама са руку спадоше ропски ланци!”.10

У наредном броју Српског гласника, који је изашао 7. јуна, поздравни чла-
нак француској команди, под насловом „Добро дошли”, изашао је и на францу-
ском језику.11 Упоредо са пресељењем француских команди у Велику Кикинду, 
39. пуковска окружна команда из Темишвара се пребацила у Велику Кикинду 
3. јуна, а командант је постао пуковник Драгутин Ј. Ристић, под чијом коман-
дом су српске трупе 20. новембра 1918. године ослободиле град. Пуковник Ри-
стић је истовремено преузео и улогу над Командом места града, па се након 
фебруара 1919. године, пуковник Ристић поново обрео у Великој Кикинди.12 

Свечани дочек приређен је 7. јуна, а детаљан извештај о томе како је текао 
дочек француског штаба, изашао је у Српском гласнику у 43. броју, 15. јуна 1919. 
године. Око пола 10 ујутро, жене су окитиле Градску кућу цвећем, као и срп-
ским и француским заставама. У исто време, пред Градском кућом се окупило 
43 каруца, свечано опремљених и украшених, а пажњу је привукао велепоседник 

7 Српски гласник, 29.5.1919,  бр. 37, 2.
8 ИАК, Ф. 60, Општина града Велика Кикинда 1919–1941, док. бр. 434, 1919.
9 Српски гласник, 5. 6. 1919, бр. 40, 1.
10 Исто.
11 Исто, бр. 41, 1.
12 ИАК, Ф. 60, Општина града Велика Кикинда 1919–1941, док. бр. 442, 1919.
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Милош Будишин, са шестопрегом састављеним од пунокрвних коња.13 Група 
од 25 коњаника, на челу са барјактарима Стеваном Будишином, који је носио 
српску заставу и Јефтом Јаоновићем, са француским барјаком, упутила се ка 
Главној улици (данас улица краља Петра I). Ту је требало да дочекају генерала 
де Лобија, команданта француске војске за Угарску, који је преко Великог Се-
миклуша требало да дође аутомобилом. Српске коњанике, градоначелника и 
већнике пратили су француски официри, који су се на крај Главне улице дове-
зли аутомобилима. На месту предвиђеном за дочек генерала де Лобија окупио 
се велики број грађана, а главнокомандујући француске Источне армије стигао 
је тачно у 11 сати на место предвиђено за дочек.14

Генерал де Лоби је потом изашао из аутомобила, а након тога му се обратио 
командант места пуковник Драгутин Ј. Ристић, који му је салутирао и поднео 
извештај.

Потом се градоначелник Лука Мајински обратио генералу де Лобију да је 
„читаво становништво града српске Велике Кикинде препуно најискренијим и 
најтоплијим осећајима превелике среће и неизмерне радости, што нам се дала 
прилика, да у својој средини поздравимо дичну, победоносну, славом овенчану 
француску војску, чијој одлучности, храбрости и издржљивости благодари ве-
лики део човечанства, а нарочито ми Срби са ове стране Дунава нашу давно, 
вековима очекивану слободу, за коју смо толику крв пролили”.15 Затим је гене-
рала поздравио др Ранко Гранић, председник организационог одбора за дочек 
француске војске, који је том приликом изјавио: „Поштовани, Господине Ђене-
рале! Ја вас у име Срба грађана града Велике Кикинде поздрављам, изјављујем 
нашу најтоплију и најискренију захвалност великом и племенитом народу 
француском, херојској војсци француској и Главном Штабу савезничке војске 
Солунског фронта, те кличем: Слава великом и племенитом народу францу-
ском! Слава херојској војсци француској и слава Главном Штабу савезничке 
војске Солунског фронта!”.16 Након тога је генерала де Лобија у име Српкиња из 
Велике Кикинде поздравила на француском језику Анђелија Кенђелац, супру-
га др Миливоја Кенђелца: „Господине Ђенерале, српске жене су пресретне, да 
је данас дошла славна и победоносна војска француска, јуначни потомци бе-
смртнога Наполеона, верни савезници Српског народа. У име свију српских 
жена изричем нашу најискренију благодарност и наша благодарна срца неће 
никад заборавити велике жртве, које је дична француска војска имала да под-
несе за Србију, отаџбину нашу”.17 Након говора Анђелије Кенђелац, Даница 

13 Српски гласник, 15. 6.1919, бр. 43, 1.
14 Исто.
15 Исто, 2.
16 Исто, 15. 6. 1919, бр. 43, 2.
17 Исто.
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Симић је у име српских девојака предала генералу букет цвећа, а за то време 
окупљено грађанство је скандирало француској и српској војсци. Након свих 
појединачних говора и поздрава, генерал де Лоби сео је у шестопрег са градо-
начелником Луком Мајинским и упутио се у центар града, праћен свитом ко-
њаника и аутомобила.

Поворка каруца, коњаника, аутомобила кретала се Главном улицом, која је 
била окићена заставама, а многобројно окупљено грађанство је одушевљено 
клицало. Од римокатоличке до православне цркве, са обе стране улице, били 
су постројени ђаци српских основних школа и гимназије, а ученице Женске 
грађанске школе су бацале цвеће, које су француски официри у аутомобилима 

Фотографија 1. Генерал де Лоби, командант француске војске за Угарску 
(http://museedesetoiles.fr/piece/general-de-corps-darmee-de-lobit/)
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без крова весело хватали.18 Генерал де Лоби је потом ушао у свечану салу Град-
ске куће, а др Сава Путник је одржао свечани поздравни говор у коме је иста-
као успехе Француске на бојиштима у Првом светском рату, савезништво са 
Србијом и помоћ коју су француски народ и војска пружили Србима и српској 
војсци током рата. Путник је нарочито истакао важност Темишвара и источ-
ног Баната за Србе, па је замолио генерала де Лобија да се Француска заузме у 
банатском разграничењу за српску ствар. Де Лоби је на крају захвалио на ср-
дачном дочеку и навео је да се „француска војска са браћом Србима борила на 
Солунском фронту за ослобођење и интегритет Србије”. Говор је завршио сле-
дећим речима: „Живела Србија и град Велика Кикинда”.19 Музичко-певачко 
друштво „Гусле” је свечани део програма у Градској кући завршило певањем 
химни обеју држава – „Марсељезе” и „Боже правде”.

Увече, 8. јуна, са почетком у 21 сат, одржан је свечани банкет у „Народној 
гостионици”, у част доласка генерала де Лобија и штаба Источне француске 
армије. Поред де Лобија седели су пуковник Ристић и његова супруга, а гледало 
се да поред сваког француског официра седе домаћи гости са извесним знањем 
француског језика. Банкет је отворио Стеван Манојловић говором на францу-
ском језику, у којем је наздравио француском народу, војсци и генералу де Ло-
бију, као и целокупној његовој Источној војсци.20 Музичко друштво „Гусле” 
отпевало је „Марсељезу”, а током вечери извело је још неколико песама. Најве-
ће одушевљење изазвала је изјава генерала де Лобија да је баш на дан посете и 
банкета, Француска признала Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца, а салом 
су одјекивали узвици: „Живела Француска!” и „Живео господин Ђенерал!”.21 
На банкету је било укупно 230 особа, од којих су 83 били гости града, а већи-
ном су то били српски и француски официри са својим супругама. Осталих 
147 лица који су присуствовали банкету углавном су били угледни представни-
ци великокикиндског грађанства, који су платили износ од 36 круна да би се 
нашли на свечаном банкету. На тај начин приходована је сума од 5. 292 круна. 
На банкету је потрошено укупно: 127 флаша шампањца, 60 флаша соде, 244 
литре ризлинга и 150 литара црног бургундца.22

Генерал де Лоби је сутрадан, 9. јуна, послао телеграм војводи Мишићу у 
Београд: „Стигао сам јуче у Кикинду. Ту сам добио веома симпатичан дочек. 
Сјајан дочек, који су власти и српско становништво Велике Кикинде указали 
француској армији потврдио је још једном везе које присно спајају наше обе 
земље, наше обе војске. Ја знам да ви учествујете у мојој радости видећи да, 

18 Исто, 3.
19 Исто.
20 Српски гласник, 19. 6. 1919, бр. 44, 3.
21 Исто.
22 ИАК, Ф. 60, Општина града Велика Кикинда 1919–1941, док. бр. 708, 1919.
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како у Београду, тако и у Кикинди, срца српска и срца француска куцају једно-
гласно. Благодарећи вам још једном на овој љубазној симпатији, коју сте нам 
осведочили приликом нашег доласка из ваше престонице, ја вам понављам из-
разе своје искрене привржености, вашој племенитој земљи и јуначној српској 
војсци. Живела Србија! Живело Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца!”.23

У склопу доласка штаба француске Источне армије у Велику Кикинду, од-
играна је фудбалска утакмица између кикиндског клуба НАК („Великокикинд-
ски атлетски клуб”) и француског „Club Sportif 8-me Genie”. Великокикиндски, 
домаћи клуб је добио меч убедљивим резултатом од 8:1.24 Реванш меч одигран 
је 12. јула и тада је резултат био нерешен, 3:3.25

Велики жупан Торонталске жупаније др Славко Жупански је 10. јуна упу-
тио поздравни телеграм француском штабу, који се преселио из Београда у Ве-
лику Кикинду, а Жупански је телеграм завршио речима „Vive la France!” („Жи-
вела Француска!”).26 Француска војска у Великој Кикинди састојала се углав-
ном од колонијалних трупа, а у саставу јединица налазио се један број авиона. 
То показује допис пуковника Драгутина Ј. Ристића, команданта места и 30. 
окружне команде Градском начелству, да француска војска користи пашњак у 
близина Водица као привремени аеродром.27

Фотографије 2. и 3. Печати штаба француске армије за Угарску, стациониране  
у Великој Кикинди од јуна до септембра 1919. године (ИАК, Ф. 60, Општина града  

Велика Кикинда 1919–1941)

Француска војска стационирана у Великој Кикинди, прославила је 14. јула 
1919. године највећи државни празник Треће републике, национални празник 
(фран. La Fete Nationale), као успомену на пад Бастиље. Програм је трајао три 

23 Српски гласник, 19. 6. 1919, бр. 44, 3.
24 Исто, 4.
25 Исто, 12. 7. 1919, бр. 50, 2.
26 ИАК, Ф. 60, Општина града Велика Кикинда 1919–1941, 10. 6. 1919.
27 Исто, док. бр. 494, 1919.
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дана, од 12. до 14. јула, када је славље доживело кулминацију. У недељу 13. јуна 
приређен је ватромет у 21 сат, а у 22 сата приказан је филм у биоскопу о значају 
пада Бастиље за Француску и цео свет. У понедељак, 14. јула, програм је почео у 
8 сати ујутро, смотром трупа испред Градске куће, а у 9 сати је одржан  дефиле 
француске војске важнијим улицама града. За 15 сати на Вашаришту је била 
заказана ревија француске војске и технике, па је одржана официрска коњичка 
трка, као и дефиле тенкова марке renault FT. У 21.30 приређена је игранка у све-
чаној сали Курије, као и фантастични ватромет у бојама француске заставе, ис-
паљен са балкона Курије.28 Поводом француског националног празника, авија-
тичари који су се налазили у Великој Кикинди, упутили су поруку Србији и 
српском народу, која је објављена у Српском гласнику: „На данашњи дан Светко-
вине: Слава јуначкој Србији! Народи задивљени били су сведоци твоје несрав-
њиве храбрости и ми авијатичари Француски, који смо живели међу твојим 
војницима и који смо оценили њихову храброст, придружујући наша победнич-
ка крила, крилима твоје победе, позајмљујући по коју ловорику твојих синова, 
ми ти доносимо из ваздушних висина поздрав Француске и кличемо: Слава 
Теби, Слава Теби, Бесмртна Србијо!”.29 На прослави 14. јула у Великој Кикинди 
учествовао је и војвода Петар Бојовић, на позив генерала де Лобија, који је на-
кон завршетка свечаности на Вашаришту, отпутовао у Нови Сад.30

Француска војска у Великој Кикинди била је фактор од велике важности за 
политички и економски живот града током лета 1919. године. Хроничан про-
блем са несташицама намирница и ресурса за несметано функционисање град-
ске привреде, покушао се решити уз помоћ и сарадњу француске војске у Вели-
кој Кикинди. Градско начелство упутило је 15. јула молбу француском штабу у 
Великој Кикинди, да посредује у набавци шибица наручених од фабрике у Те-
мишвару. Од француске команде тражило се да уступи један теретни камион, 
којим би се шибице транспортовале у Велику Кикинду из Темишвара, што су 
Французи и учинили.31 Преко француског штаба текло је и снабдевање града 
угљем, па је током лета 1919. године град коначно решио питање снабдевања 
важног енергента за индустрију, али и домаћинства. Градско начелство се обра-
тило француској команди у граду да уступи један вагон угља за потребе ковача, 
а у сврху поправке пољопривредне механизације. Међутим, овог пута одговор 
француске команде је био негативан, јер наводно команда у том тренутку није 
располагала потребном количином угља.32 Француској команди у Великој Ки-
кинди Управа града Велике Кикинде, обратила се поводом још једног проблема. 

28 Српски гласник, 12. 7. 1919, бр. 50, 1.
29 Исто, 2.
30 Исто, 20. 7. 1919, бр. 51, 4.
31 ИАК, Ф. 60, Општина града Велика Кикинда 1919–1941, док. бр. 167, 1919.
32 Исто, док. бр. 199, 1919.
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Реч је била о помоћи коју би Французи требали да пруже Градском начелству 
приликом поправке путева Велика Кикинда–Башаид и Велика Кикинда–Иђош. 
Наиме, Градско начелство је замолило француски штаб да помогне и уступи 6 
теретних камиона за превоз грађевинског материјала, потребних за рекон-
струкцију путева. Укупно је требало пренети 185 вагона камена, који су се на-
лазили  на железничкој станици поред Падеја. Француска команда изашла је у 
сусрет молби Градског начелства.33

Одласком српских трупа из Темишвара 28. јула 1919. године и смиривањем 
ситуације у Банату између Краљевине СХС и Румуније након разграничења, 
француска Источна армија могла је полако да размишља о напуштању Велике 
Кикинде. Француски штаб напустио је Велику Кикинду 10. септембра 1919. го-
дине, после три месеца боравка у граду, а градски званичници и грађани су 
генералу де Лобију и француској војсци пожелели срећан пут кући и наводећи 
да би им било драго да Французи у лепом сећању задрже Велику Кикинду.34

Војска Краљевине СХС у Великој Кикинди и француској зони (територија 
Мориш–Чанад–Наково–Велика Кикинда–Бочар) била је подређена францу-
ском штабу у Великој Кикинди.35 На челу 39. окружне команде и Команде места 
био је пуковник Драгутин Ј. Ристић, који се на том месту налазио до 4. августа, 
када је постао командант Граничних трупа у Скопљу. Иако је напустио Велику 
Кикинду, грађани су били уверени да их „пуковник-бригадир неће заборавити: 
Кикинђане и Банаћане, као што ни они њега неће”.36 Окружна 39. пуковска 
команда налазила се у Великој Кикинди све до 22. децембра 1919. године, када 
је одлуком Потиске дивизијске области премештена у Велики Бечкерек.37 Тим 
чином завршена је турбулентна 1919. година, а сам чин пресељења команде 
требао је да сугерише да је у Великој Кикинди коначно стабилизована поли-
тичка, војна и економска ситуација и да је град почето да се развија у оквиру 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.

Долазак регента Александра Карађорђевића у Велику Кикинду

У априлу 1919. године одређена је будућа државна граница у Банату, Бачкој 
и Барањи према суседној Мађарској и Румунији, потврђена миром у Тријанону, 
4. јуна 1920. године. У јуну 1919. године регент Александар Карађорђевић одлу-
чио је да посети војвођанске крајеве који су присаједињени Краљевини Србији, 

33 ИАК, Ф. 60, Општина града Велика Кикинда 1919–1941, док. бр. 234, 1919.
34 Српски гласник, 11. 9. 1919, бр. 66, 2.
35 ИАК, Ф. 60, Општина града Велика Кикинда 1919–1941, док. бр. 251, 1919.
36 Српски гласник, 7. 8. 1919, бр. 56, 2.
37 ИАК, Ф. 60, Општина града Велика Кикинда 1919–1941, док. бр. 611, 1919.
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као и да ублажи незадовољство народа у Банату, изазвано губитком Темишва-
ра и српских места у источном Банату. Регент је посетио Панчево (2. јун), Вели-
ки Бечкерек (20–21. јун), Велику Кикинду (21–22. јун), Нови Сад (10. јул), Субо-
тицу (26–28. јул) и Сомбор (28–29. јул).38 У свим градовима које је посетио, пре-
столонаследнику Александру приређено је славље и свечани дочек, а нарочито 
су одјекнуле речи које је изговорио у Суботици: „Суботица је наша и остаје 
наша”, чиме је потврдио да су границе у Банату, Бачкој и Барањи, повучене на 
Конференцији мира у Паризу, непроменљиве.39

Регент Александар Карађорђевић дошао је у Велику Кикинду као гост ге-
нерала де Лобија и штаба француске армије за Угарску, те је штаб француске 
Источне армије био домаћин и организатор светковине, а не Град. Регент је 
дошао у Велику Кикинду око 19 сати из правца Башаида, а у 19.30, генерал де 
Лоби га је угостио на вечери. У 21.45 био је организован свечани пријем реген-
та у Главном штабу француске војске, који се налазио у Курији, а у 22 сата цр-
начке колонијалне трупе из Африке приредиле су ревију специфичних уни-
форми и наоружања. Први дан прославе завршио се ватрометом, испаљеног са 
балкона Курије.40

Централни догађаји одиграли су се другог дана посете регента Александра, 
односно, 22. јуна. На градском Вашаришту направљене су од дасака три велике 
трибине за регента и његову свиту, српске и француске официре, као и за 
угледне грађане Велике Кикинде, а све због свечане смотре српско-француских 
трупа. Французи су организовали превоз за грађанство, које је хтело да прису-
ствује манифестацији. Велики број грађана се окупио да присуствује једин-
ственом догађају, који се први пут одиграо у Великој Кикинди – ревији фран-
цуске армије, која се тада налазила на врхунцу, а притом је била једна од вели-
ких сила победница и савезница у Првом светском рату. 

На средини велике бине, налазиле су се две раскошне фотеље, за регента 
Александра и генерала де Лобија, а испред њих је био прострт богато украшен 
ћилим. Поред регента и генерала де Лобија, седели су пуковник Драгутин Ј. 
Ристић са супругом и кћерком, као и генерал Тирне, командант француске 
окупационе зоне у Мађарској и Румунији. Изнад Вашаришта, пре саме свеча-
ности, кружила су три француска авиона, а регент Александар је на белом 
коњу стигао у 8 сати ујутро, праћен узвицима одушевљења многобројног гра-
ђанства. Регент је на место догађаја дошао Вашарском улицом (данас улица 
Милоша Великог), а са балкона и тераса грађани су на престолонаследника 
Александра бацали цвеће. Колико је одушевљење владало међу Србима Кикин-
ђанима показују следеће речи: „Хвала Богу, само кад смо то дочекали! Сад ми 

38 Petar Pekić, Povijest oslobođenja Vojvodine, Subotica 1939, 340.
39 Исто.
40 Српски гласник, 20. 6. 1919, бр. 45, 1.
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није жао умрети!”.41 Пре саме смотре трупа, регент је одликовао заслужне поје-
динце и пуковске заставе. Између осталог, Карађорђевом звездом IV степена са 
мачевима, одликоване су заставе Првог афричког ловачког пука (Chasseurs d’ 
Afrique), као и застава Мароканског спахијског коњичког пука (Regiment 
Spahi’s Marocains).42

Смотра француско-српских трупа почела је дефилеом трубачких одреда 
француске војске, који су истовремено свирали и јахали на коњима. Након 
тога, у лаганом маршу прошла је српска чета, а затим су у парадним униформа-
ма продефиловале црначке колонијалне трупе, туниска и мароканска коњица 
на величанственим арапским коњима. Колико је овај догађај био значајан, не 
само за Велику Кикинду, говори присуство британских новинара и фотографа, 
као и новинара из француског листа Le-Journal.43 Јахачи Првог афричког ловач-
ког пука приказали су на смотри разноврсне акробатске покрете, а тачка им се 
завршила пуним галопом према трибини на којој се налазио регент Алексан-
дар, испред које су готово из места стали као укопани. Испред самог регента и 
генерала де Лобија свирала је чета из Африке, на домородачким инструменти-
ма, а регент је једног од музичара јавно похвалио и руковао се са њим.44 

Свечана смотра француских и српских трупа на Вашаришту завршила се 
тачком у којој се у главној улози нашла мароканска коњица. Припадници ове 
славне коњичке јединице приказали су готово каскадерске вештине: у пуном 
галопу сви су истовремено пуцали из пушака, бацали пушке у ваздух и хвата-
ли их без иједне грешке. Овим чином се завршила војна смотра, а након тога је 
регент Александар отишао у православни Храм Светог Николе у центру града 
на Литургију.45

На тргу, односно на тадашњој пијаци, окупио се велики број Кикинђана да 
поздраве регента и будућег краља Александра Карађорђевића. Улаз у цркву, од 
порте до врата храма, био је окићен цвећем, а сам пут био је прекривен свежом 
травом. Од улазних врата порте, до самих црквених врата, слеве и десне стра-
не, стајале су  девојчице, ученице основних школа, да поздраве регента. Девој-
чице су биле обучене у народну ношњу, у рукама су носиле мале српске заставе, 
а регенту Александру су клицале: „Живео!”.46 Пред олтаром регента је дочекало 
свештенство, као и протопрезвитер Миливој Радовић, који је престолонаслед-
ника Александра поздравио свечаним говором. Радовић је навео да Велика Ки-
кинда са „непоколебљивом поданичком српском верношћу поздравља Ваше 

41 Српски гласник, 3. јул 1919, бр. 47, 1.
42 Исто.
43 Исто, 2.
44 Исто.
45 Српски гласник, 3. јул 1919, бр. 47, 2.
46 Исто.
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Краљевско Височанство, као регента Краљевства: Срба, Хрвата и Словенаца и 
као врховног команданта непобедиве јуначке српске војске – ослободитељке 
наше!”.47 Одржан је молебан за владарски дом Карађорђевића, а мешовити хор 
„Гусала” отпевао је српску химну „Боже правде”. Регент Александар је након 
молебана у цркви, отишао код генерала де Лобија на свечани ручак, којем су 
присуствовали још генерали Тирне и Гондрекур из штаба француске војске за 
Угарску. Градоначелник Лука Мајински је у кући генерала де Лобија у име гра-
ђанства Велике Кикинде захвалио регенту на посети, а престолонаследник је 
том приликом захвалио свим Србима Кикинђанима на топлом дочеку и изра-
зио наду да ће ускоро бити у поновној прилици да посети Велику Кикинду.48 
Регент Александар је напустио Велику Кикинду у 14 сати и кренуо пут Београ-
да, а 26. јуна вратио се у Војводину, када је посетио Суботицу. 

Остали су сачувани писани извештаји о здравицама које су разменили ге-
нерал де Лоби и регент Александар на ручку 22. јуна. Де Лоби је регенту упутио 
следеће речи: „Захваљујем вашем Краљевском Височанству на почасти коју је 
изволео указати француској војсци дошавши јој још једном у походе и одржав-
ши смотру својих браћа по оружју са бојишта Македоније. Ваше Краљевско 
Височанство изволело је још једном потврдити дубоко пријатељство, које везу-
је српску и француску војску. Подижем своју чашу у част Његовог Величанства 
Краља Петра, који је, у својој младости припадао, као ђак Сен-Сира, францу-
ској војсци и који је доцније ушао у редове наших очева на бојним пољима 
Лоаре49 да брани нашу угрожену отаџбину. Напијам славној Српској Војсци, 
драгој сестри Француске Војске.

Најзад, напијам величини и напретку Краљевства Срба, Хрвата и Словена-
ца”.50

Престолонаследник Александар одговорио је на здравицу генерала де Ло-
бија следећим речима: „Ја вам захваљујем на речима, којима сте ме поздравили 
и које су ме јако дирнуле. Ја сам полагао на то да дођем и учиним посету вама 
и вашим храбрим војницима, који са мојим војницима, својим ратним друго-
вима, чувају стражу овде на граници нове Краљевине према непријатељу, који, 
иако је побеђен, још тражи прилику да напада. Пријем, који сам овде нашао, 
нов је доказ оних симпатија, које је Француска према нама увек гајила, а којима 
смо ми од свег срца одговарали. Та симпатија и заједничка акција довели су нас 
победом у ове лепе крајеве, који су нас вековима очекивали као своје ослободи-
оце. Верујући, да ће те симпатије моћи у будућности само јачати и бити основа 

47 Исто, 3.
48 Исто, 2.
49 Краљ Петар I Карађорђевић је учестовао у Француско-пруском рату 1870–1871. године, 

као припадник француске војске, која је изгубила рат и покрајине Алзас и Лорену.
50 Српски гласник, 3. јул 1919, бр. 47, 3.
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наших узајамности, ја пијем за успехе француске угарске војске, за здравље 
њеног ваљаног шефа и успехе и за напредак Француске”.51

Последњи чин који је регент Александар предузео док је боравио у Великој 
Кикинди, била је порука упућена француским трупама у граду, а која је саоп-
штена преко Штаба француских трупа на српском и француском језику:  

Генералова заповест бр. 32

„Командујући генерал привремене француске армије за 
Угарску сматра се срећним, да може својим трупама објавити 
Заповест, коју је Његово Краљевско Височанство Принц 
Александар, Регент Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца 
трупама управио пре свога одласка: 

Официри, подофицири и војници француске војске (сада 
армије за Угарску). Осећам живо узбуђење данас, када се и 
опет налазим у кругу мојих некадашњих другова са бојног 
поља. Ми смо заједно патили, заједно смо тријумфовали и 
заједничком снагом смо непријатеља протерали из земље, 
коју је он заузео. У оним тешким данима ја сам се дивио 
вашој издржљивости и јунаштву. Данас, на помолу зоре 
мира ценим се срећним, да вам могу честитати на вашем 
јунаштву и пожртвованости, којом сте добар глас од старине 
француског војника тако сјајно посведочили. Ја поздрављам 
ваше заставе и стандарте, које сам данас одликовањем 
украсио у знак непролазне љубави, која ће и у будуће спајати 
српску и француску војску.

Велика Кикинда, 22. јунија 1919. године”.52

Велика Кикинда се у првој поратној години налазила у центру политичких 
и војних збивања због напете ситуације између Краљевине СХС и Румуније 
око разграничења Баната. Нарочито је то било приметно у току лета 1919. го-
дине, када је штаб француске угарске армије пресељен у Велику Кикинду и 
када је регент Александар Карађорђевић посетио град. Доношењем одлуке о 
разграничењу  Баната и стабилизацијом прилика на граници, француске трупе 
се повлаче и Велика Кикинда је престала да буде у фокусу политичких и војних 
збивања. У међуратном периоду, Велика Кикинда се налазила на периферији 
друштвено-политичких збивања у Краљевини СХС, односно Југославији. Због 

51 Исто.
52 Српски гласник, 3. јул 1919, бр. 47, 3.
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свог положаја града на граници, као и догађаји због којих је Велика Кикинда 
дошла на мапу значајнијих места, нису се више поновили.

Француски утицај на културну климу Велике Кикинде 
у међуратном периоду

Француска је била главни савезник и спољнополитички ослонац Краље-
вине СХС/Југославије до убиства краља Александра I Карађорђевића у Марсе-
ју 9. октобра 1934. године. Стварање Мале Антанте у периоду од 1920. до 1922. 
године здушно је подржавала и заговарала Француска, а Балкански пакт из 
1934. године такође је потписан под покровитељством Треће републике. Круна 
француско-југословенских односа свакако је било потписивање Уговора о 
пријатељству из 1927. године. Француска је представљала узор и авангарду за 
југословенске књижевнике, уметнике, писце, а француски културни образац 
сматран је идеалом и светиоником светске цивилизације.

Француски културни утицаји и импулси били су присутни и у Великој 
Кикинди у међуратном периоду. Две установе јасно су указивале на јачину и 
степен француског утицаја на друштвену климу града: Друштво пријатеља 
Француске и приватно Француско забавиште. 

Нажалост, за Француско забавиште у Великој Кикинди постоји само један 
помен у изворима и стога не можемо да реконструишемо како је изгледао про-
грам и план рада забавишта, као и његову улогу, сврху. Управа забавишта се у 
марту 1927. године обратила Градском начелству са молбом да 3.400 динара, 
које је забавиште потрошило на огрев, да исплату поменуте суме Начелство 
узме на себе, јер они немају та новчана средстава. Управа је том приликом 
захтевала да јој се део травнате површине покрај Живинарске пијаце уступи 
за потребе игралишта. Градско начелство је потврдно одговорило на оба за-
хтева из молбе.53 Из дописа сазнајемо да је забавиште током 1927. године поха-
ђало 25 полазника, a „побуда родитеља је да омогуће издржавање овог забави-
шта је та што су месна забавишта пренатрпана децом тако, да се у њима не 
може без опасности по дечије здравље примати”.54 Могуће је, да је забавиште 
било елитног карактера и да су га похађала деца из имућнијих породица, али 
ту се запажа извесна контрадикторност, јер управа забавишта не би захтевала 
од Градског начелства помоћ за отплату дуга за набавку дрва за огрев, да су 
полазници долазили само из богатијих великокикиндских породица. Извесно 
је да се у програму рада са децом у неком обиму служило француским јези-
ком, као lingua franca тадашње дипломатије и културе. Као што је већ речено, 

53 ИАК, Ф. 60, Општина града Велика Кикинда 1919–1941, док. бр. 1927, 1927.
54 Исто.
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ово је једини податак о постојању, функционисању забавишта и зато не може-
мо да тврдимо, до када је забавиште радило, нити било шта о самој структури 
установе.

За Друштво пријатеља Француске постоји више сачуваних података него 
што је то случај са забавиштем. Први помен Друштва потиче из 1925. године, 
када се управа обратила молбом Градском начелству, да градска власт преузме 
на себе исплату трошкова огрева и осветљења, који су направљени у простори-
јама у којем Друштво делује. На основу молбе, може се закључити да је Дру-
штво пријатеља Француске недавно основано и да је једна од главних активно-
сти, одржавање курсева француског језика. Курс је током 1925. године похађа-
ло 30 полазника, а управа Друштва је навела да ће „слушаоци француског јези-
ка имати користи у економском и трговачком погледу, јер смо сада потпуно 
оријентисани према Француској”.55 Друштво је и током 1934. године наставило 
са одржавањем бесплатних курсева  француског језика, а течај је у Дому Краља 
Петра Ослободиоца отпочео 1. новембра. Наставу је држала Даница Мандић, 
професорка француског језика запослена у Државној реалној гимназија и курс 
се одржавао четвртком и суботом.56

Једна од активности Друштва пријатеља Француске било је одржавање 
чајанки (забава, игранки). У суботу, 3. децембра 1932, у великој сали Југосло-
венског Дома Краља Петра Ослободиоца, приређена је чајанка са игранком. 
Чајанка је била хуманитарног карактера, односно приход од улазница био је 
намењен одевању сиромашне деце.57 Окупљене је забављао џез оркестар, а у 
склопу програма нашли су се и скечеви комичара, својеврсне претече stand-
-up комедије.

Друштво је у оквиру свог деловања организовало предавања, па је тако 24. 
фебруара 1935, у Југословенском дому краља Петра Ослободиоца гостовала Те-
реза Антуен из Париза. Она је говорила о следећим темама: „Париз и његови 
споменици” и „Азурна обала Француске”.58 

Последњи податак о Друштву пријатеља Француске, који се може пронаћи 
у грађи, потиче из 1938. године. Реч је о списку приложника за изградњу ком-
плекса вежбалишта Соколског друштва Велика Кикинда. Друштво је донирало 
500 динара Соколима за изградњу модерног спортског центра са свим потреб-
ним садржајима, али је избијање Другог светског рата на простору Краљевине 
Југославије прекинуло тај пројекат.59

55 ИАК, Ф. 60, Општина града Велика Кикинда 1919–1941, Записници градске скупштине, 
24, 1925, бр. 356, решeње бр. 14505-1925.

56 Југословен, 2. 11. 1934, бр. 2, 201.
57 Југословен, 4. 12. 1932, бр. 2, 48.  
58 Југословен, 24. 2. 1935, бр. 3, 264. 
59 Југословен, 20. 2. 1938, бр. 2, 422. 
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Закључак

Главни штаб и јединице француске Источне армије под комадном генерала 
де Лобија, налазиле су се у Великој Кикинди од 7. јуна до 10. септембра 1919. 
године. Француске трупе боравиле се у граду услед затегнутих односа између 
Краљевства СХС и Румуније око разграничења у Банату, који је претио да еска-
лира у сукоб бивших савезница. Значај боравка француских трупа у Великој 
Кикинди огледа се у томе да је дошло до стабилизације економских прилика, 
јер је нормализовано снабдевање града основним ресурсима, али је дошло и до 
смиривања тензија у Банату услед поделе територије. Регент Александар Кара-
ђорђевић је први и једини пут посетио град (20-22. јун) током свог живота, 
управо на позив штаба француске Источне армије. Боравак колонијалних тру-
па француске војске, које су углавном чинили војници пореклом из афричких 
колонија, омогућио је да Кикинђани први пут виде тамнопуте особе, што је 
резултирало разбијању међурасних табуа и предрасуда.

Блиске политичке и културне везе између Краљевине СХС/Југославије и 
Француске, трасирале су пут оснивању разних установа и удружења грађана 
која су промовисала и популарисала француски језик и културу. У Великој Ки-
кинди је током 1920-их и 1930-их деловало приватно Француске забавиште и 
Друштво пријатеља Француске, које се етаблирало као значајан субјект на пољу 
хуманитарног деловања у друштвеном животу града.

Srđan Sivčev

FRENCH ARMY IN VELIKA KIKINDA 1919 AND FRENCH INFLUENCE ON 
CITY CULTURAL CLIMATE IN INTERWAR PERIOD

Summary: This work is about analyzing phenomenon of French army in Velika Kikinda 
in the summer of 1919, in wider picture of delineation between Kingdom of Serb, Croats and 
Slovenes and Romania. French army, which was temporarily located in Velika Kikinda, had 
buffer zone function because of the potential struggle between former allies in Entente (Serbia 
and Romania) about territory of Banat. When French army and Command was stationed in 
the city, Regent Alexander visited Velika Kikinda and his visitation is regarded as a fight for 
ensuring northern borders of Kingdom of SHS in the moment when Paris Peace Conference 
was underway. France had big political and cultural influence on the whole Kingdom of SHS 
/ Yugoslavia and that also can be seen on the example of Velika Kikinda, because cultural and 
educational institutions and associations were founded inspired by France.

Keywords: Velika Kikinda, Frenchmen, Banat, First World War
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АЕРОПЛАНИ ПОТЕЗ 15 И ПОТЕЗ 25 У НАОРУЖАЊУ 
ВАЗДУХОПЛОВСТВА ВОЈСКЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Сажетак: У раду је дата, укратко, историја развоја као и набавке и употребе аеро-
плана потез 15 и потез 25 у ваздухопловству Војске Краљевине СХС тј. Југославије. 
Дат је и опис ових аероплана као и њихови тактичко-технички подаци. Дат је и кра-
так осврт на аероплан потез VIII.

Кључне речи: потез, потез VIII, потез 15, потез 25, ваздухопловство Војске Кра-
љевине СХС/Југославије

Притиснута тешком финансијском ситуацијом и преком потребом наоружа-
вања копнене војске, Краљевина СХС није, до 1922. године, ни размишљала о 
набавци нове ваздухопловне опреме. У лето 1922. године, начелник Одељења за 
ваздухопловство, генерал Милан Узелац отишао је на челу једне комисије, коју су 
поред њега сачињавали капетан корвете, Димитрије Мита Коњовић, и капетан 
Душан Радовић, на пут у Француску и Велику Британију, с циљем да се проучи 
тадашње стање у ратним ваздухопловствима и индустријама европских земаља, 
као и да се изврше мање наруџбине. Поручено је неколико примерака разних 
типова за ваздухопловство Краљевине СХС, практично авиони за „узор”, упозна-
вање и испитивање. Били су то британски бристол-хиспано и француски бреге 19 
(два комада), потез VIII и потез 15. Сви ови аероплани су убрзо и стигли у земљу, 
па је тако већ у фебруару 1923. године, британски капетан Норман Макмилан 
(Norman Macmillan) прелетео у Краљевину СХС на, управо набављеном, аеро-
плану бристол-хиспано (званична британска ознака је била бристол-фајтер – 
Bristol Fighter) опремљеним мотором хиспано–суиза (Hispano Suiza) од 300 КС.2 
Управо на том аероплану је Милош Црњански 6. новембра 1923. године летео са 
бајдаком над Фрушком гором и Дунавом.3

1 Nebojša Đokić, Serbian Scientific Center (Belgrade), Serbia
2 C. H. Barnes, Bristol aircraft since 1910, Putnam, London 1964, 183.
3 Наша крила, бр. 1, јун 1924.
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Много је значајније да је комисија закључила да је много боље развити дома-
ћу ваздухопловну индустрију него зависити само од набавки из иностранства. 
Ово ће довести до појаве прве домаће фабрике авиона Икарус већ 1923, која ће 
следеће, 1924. године, испоручити и прве аероплане домаће производње. У међу-
времену, током 1923. године, Одељењу за ваздухопловство Министарства војног 
и морнарице јавили су се са понудом за изградњу фабрике авиона и Фабрика 
авиона Анрио (из Француске), бивша руска фабрика Лебедеф која се тада налази-
ла у Западној Европи, Фабрика вагона у Славонском Броду (која је после великог 
пожара током те 1923, испала из комбинације) и фирма Протић и др. из Новог 
Сада.4 Нешто касније, интересовање за производњу авиона показала је и загре-
бачка фирма „Bote i Erman” која је Министарству ВиМ понудило да уз помоћ 
француског капитала изгради фабрику авиона са капацитетом од 120 авиона го-
дишње.5

Премда је према општем мишљењу авион бреге 14, био један од најбољих 
извиђачких и бомбардерских авиона у Првом светском рату, већ 1920. године 
конструисан је у компанији „Бреге” нови авион намењен за извиђачка и бом-
бардерска дејства. Главни пројектант је био фабрички шеф – конструктор инж. 
Марсел Вуијерм (Marcel Vuillerme).6 Прототип новог двоседог биплана потпуно 
металне конструкције типа бреге 19 (Breguet 19 A2 No01) фабрике „Бреге” (Société 
Anonyme des Ateliers d’Aviation Louis Breguet), изложен је у новембру 1921. на 7. 
ваздухопловном салону у Паризу. Изложени прототип је био опремљен са два 
осмоцилиндрична мотора бугати (Bugatti), укупне снаге 450 КС, који су покрета-
ли једну вучну елису. Ипак, пре него што је прототип полетео први пут добио је 
уместо два мотора бугати, један мотор Renault 12Kb снаге 450 КС.7 Пробни пилот 
Роберт Тијери (Rober Thierry) је први пут полетео на прототипу брегеа 19. марта 
1922. године.8 Као што смо већ навели авион је од самог почетка, био предвиђен 
за извиђање (Breguet 19 A2) и бомбардовање (Breguet 19 B2). После одређених 
дотеривања конструкције, „Бреге” је израдио 1922/23. предсерију од 11 авиона 
(No02 – 012), који су били опремљени са пет типова мотора.9

У време када се појавио бреге 19 је био бржи од других бомбардера и извиђа-
ча, па чак и од неких ловачких апарата. Истовремено, авион је постигао запаже-
не резултате и у спортској авијацији оборивши низ светских рекорда, а истицао 

4 „Domaća fabrika aviona”, Jadranska straža, br. 4, 1923, 17–18.
5 „Gradnja tvornice aeroplana u Zagrebu”, Jadranska straža, br. 7, 1923.
6 W. Baczkowski, „Francuski samolot liniowy Breguet XIX A2, B2”, Plany Modelarskie, no. 118, 

Warszawa 1984, 2.
7 T. J. Kowalski, „Samolot Breguet XIX”, Typy broni i uzbrojenia, no. 44, Warszawa 1977; P. Leyvas-

tre, “The Saga of the Ubiquitous Breguet”, Air Enthusiast Seven, July – September 1978, 161–181.
8 W. Baczkowski, „Francuski samolot liniowy Breguet XIX A2, B2”,, 2.
9 T. J. Kowalski, „Samolot Breguet XIX”.
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се и у другим интерконтиненталним летовима. Није никакво чудо што је одмах 
скренуо пажњу на себе код многих ратних ваздухопловстава широм света. 

Одушевљен новим француским ратним аеропланима бреге 19, које је видео 
приликом посете фабрици „Бреге”, генерал Узелац је наручио два примерка. 
Иако још увек није била започета серијска производња, фабрика је свесрдно 
изашла у сусрет Југословенима и 1923. године испоручила Краљевини прва два 
предсеријска авиона, Breguet 19 A2 No02 и Breguet 19 A2 No03, очигледно пред-
виђајући могућност продаје у будућности. Ти аероплани су били први весници 
модерне ваздухопловне технологије са почетка двадесетих и у једном од њих, 
од јесени 1923, нови командант Ваздухопловства, генерал Радисав Станојло-
вић, често је ишао у обилазак војних аеродрома. Код нас су били познати као 
бреге-лорен 370 КС (No02) и бреге-рено 450 КС (No03), а овај последњи понекад 
је називан и „R”-брегеу 19 и његов No03 је промењен у No3.

На III Интернационалну ваздухопловну изложбу у Прагу, одржану између 
31. маја и 9. јуна 1924. године, у Палати Чехословачке индустрије у Прагу, по-
слало је ваздухопловство Краљевине СХС два најновија војна аероплана бреге 
19 и потез 15. На „R”-брегеу 19 су летели пилот – ловац капетан I класе Мио-
драг Томић и пратилац капетан I класе Филиповић, а на Потезу XV су летели 
пилот ловац капетан I класе Навратил и механичар. Пилоти су били веома за-
довољни својим новим аеропланима.10

Потез 15 (први наш примерак)

Приликом поменуте посете Француској, генерал Узелац је наручио од фабри-
ке „Потез” (Avions Henry Potez) један аероплан Потез 15 (Potez XV или Potez 15). 
Тај апарат (No10) из ране производње, опремљен мотором лорен-дитрих 370 КС, 
испоручен је 1923. године. Послужио је за упознавање и испитивање у вези са 
доношењем одлуке о каснијем увођењу тога типа у Ваздухопловство Краљевине 
СХС. Такође је, заједно са новим предсеријским бреге 19, као нови материјал ва-
здухопловства, коришћен и у репрезентативне сврхе. Авион је код нас називан 
једноставно потез 15 или потез 15-370 КС.

Потез VIII

Рад на првом туристичком авиону у свету, Potez VIII (Henry Potez Type VIII) 
или Potez 8, започет је 1919. године у Обервилу. Потез је 1920. године купио од 
Друштва Blériot – SPAD напуштене хале у Аргентилу (Argenteuil), у непосредној 

10 „Лет наших авијатичара у Чешку”, Војни весник, бр. 5/6 (мај/јуни) 1924, 76; „Чехословачка 
– Успех III Интернационалне ваздухопловне изложбе у Прагу”, Билтен, бр. 28, 1. 7. 1924, 4 и 10.
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близини погона фабрике мотора Lorraine – Dietrich. У Аргентилу је Потез пре-
селио пројектни биро из Обервила (Aubervilliers) чији је нови задатка био кон-
струисање нових прототипова за чију израду су биле набављене најновије ма-
шине. Конструктор Короле (Coroller) је одмах по доласку у Аргентил довршио 
конструисање малог туристички аероплан потез 8 названог „Зизи”. Његово 
прво представљање у јавности било је 10. октобра 1920. године када га је летео 
пилот Албер Долин (Albert Deullin) на великој утакмици туристичких авиона 
коју је организовао аероклуб Француске. Током 1920. и 1921. године, произве-
дено је око стотину ових малих двоседих туристичких авиона који су продава-
ни по врло ниској цени од 8.000 француских франака. Потези 8 су се током 
следећих година доказали на аеро релијима. 

Авион потез 8 је задобио светски рекорд 1922. године у Паризу и Бриселу, 
слетевши на само 19 метара. Поред тога, на трци Туристичких аероплана у 
Француској 1924. године, пет ових авиона стигли су први на циљ.11

Прототип је био опремљен четвороцилиндричним мотором потез А4 који 
је конструисао инжењер Менетри (Ménétrier). Међутим, пошто се мотор није 
најбоље показао, потези 8 су одмах почели да добијају боље моторе Anzani од 
60 до 80 КС па и Le Rhon од 80 КС. Инжењер Деларол је 1920. године доведен да 
помаже Королеу. Деларол је конструисао верзију код које су седишта била једно 
поред другог. Ова верзија означена са Potez 8RS није доживела никакав успех 
као ни верзија без мотора тј. једрилица представљена 1922. године у Комбегра-
су (Combegrasse) од пилота Душија (Douchy).

У 1922. године један потез 8 са мотором Анзани од 80 КС је продат познатом 
грађанину Марсеја Аструку (Astruc). Аструк познати скијаш и мотоциклиста 
је био и један од првих пилота хидроавиона код Анри Фабра (Henri Fabre). 
Аструк је замолио Фабра да опреми његов потез 8 са пловцима. Марсејски кон-
структор који је тада већ радио у фабрици хидроавиона уградио је један цен-
трални пловак, робустан, али ипак и елегантан. Тако је Potez 8H постао први 
пословни хидроавион на свету који је Аструк дуго возио дуж марсејске обале. 
Током 1923. године, Пољска је увезла известан број ових авиона за своје клубове, 
а Бугарска је купила 4 комада. Коришћени су и у Кини. Осим њих, Краљевина 
СХС је набавила само један авион.

Једини југословенски потез VIII (No365) увезен је 1923. године из Француске. 
С обзиром на то да је у то време било актуелно увођење извиђачких потеза XV у 
Ваздухопловство Краљевине СХС, а како је новом ваздухопловству био потре-
бан и школски авион, фабрика „Потез” је испоруком овог авиона хтела да обез-
беди посао, али до веће набавке није дошло. У чланку Jean – Lous Coroller-а, о 
једином југословенском авиону потез VIII, наведено је: „n/c 365 (version école 
exportée en Serbie, avec moteur Anzani 6 Ap de 70 ch)”. Међутим, у вези са типом 

11 Билтен, бр. 37, 1. 4. 1925, 12–13.
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мотора вероватније је реч о мотору Anzani 6 Ab. Авион No365 је носио једно 
време и стреласте ознаке, што јасно говори о времену његовог доласка у Краље-
вини СХС, јер су „шеврони” коришћени до средине 1924. године.12

Авион је релативно брзо отписан. Наиме, 1926. године су пилоти Оскар 
Видале и Иван Мрак на новосадском аеродрому доживели удес на потезу, и 
након тога је авион расходован.

Потез 15 А2
 
Конструкција Луја Королера (Louis Coroller), двоседи, извиђачки, двокри-

лац Potez XV први пут је представљен јавности на Париском аеросалону 1921. 
године. Прототип, опремљен мотором Lorraine – Dietrich 12D снаге 370 КС, је 
први пут полетео у октобру 1921. године. Нешто касније је на прототипу заме-
њен мотор Lorraine – Dietrich 12D са мотором Renault 12Fe снаге 300 КС са ко-
јим су и довршена испитивања. Авион се добро показао при испитивању и зва-
нично је усвојен у наоружање француског РВ у класи двоседих извиђача под 
војном ознаком Potez 15 A2. За потребе француског РВ наручено је 300 Poteza 
XV, а прве испоруке су започеле крајем 1923. године. Серијски авиони су имали 
мотор Lorraine 12Db а сачували су оригиналну конфигурацију. Авион је био 
дрвене конструкције са пресвлаком од платна. Једино је предњи део трупа имао 
металне панеле са којима је покривен мотор. У Француској је укупно направље-
но преко 450 примерака (према неким мишљењима тај број био је већи) у матич-
ној и фабрици „Фарман”. Француско ваздухопловство примило је више од 300 
примерака (део је касније уступљен странцима), а авион су користиле Пољска 
(150 увезених и 135 израђених по лиценци), Румунија (120 купљених и 80 лицен-
цираних), Шпанија (12), Данска (8) и Краљевина СХС. Поред тога, Бугарска је 
набавила 6 (од 30 поручених) примерака сличне верзије потез 17. Фабричка цена 
једног потеза 15 износила је 58.000 француских франака.13

Године 1924, у службу Ваздухопловства Краљевине СХС уведено је, најверо-
ватније, 24 аероплана потез 15 А2 који су послужили за опремање две нове изви-
ђачке ескадриле формиране, вероватно, у новембру исте године (6. ескадрила у 
Новом Саду и 7. у Сарајеву). Током двадесетих година у Поморском ваздухоплов-
ству нису имали хидроплане који би могли дуже да лете изнад 3.500 метара што 
је био један од услова за стицање звања војног пилота. Зато су тадашњи хидро-
пилоти, у циљу освајања овог услова, ишли за Мостар где су летели на потезу 15.14 

12 J. L. Coroller, “Les premiers avions Henry Potez”, Avions, No66, septembre 1998, 13.
13 Emmanuel Chadeau, L’industrie aéronautique en France 1900–1950, De Blériot à Dassault, Fa-

yard 1987, 183.
14 А. Коло, „Летачка звања и знаци краљевине Југославије”, Расински анали, бр. 1, Крушевац 

2003, 191; Изјава Аугуста Цајнка дата Александру Колу, документаристи Музеја ваздухопловства 
из Београда.
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Први потез 15 уништен је у удесу 23. априла 1926. године а посада: пилот 
поручник Еуген Његован и извиђач потпоручник Лончарић је преживела. 
Авион је припадао 1. ваздухопловном пуку из Новог Сада.15 Следећи потез 15 
пао је у шуму Колпарицу код Котор Вароши 10. септембра 1927. Том приликом 
погинули су пилот наредник Дачић и извиђач потпоручник Маринковић.16

Последњи траг о употреби потеза 15 налазимо у податку о принудном 
искакању из тог авиона наредника Славка Премца, 7. октобра 1933. године.17 
Код нас су били познати по свом оригиналном називу потез 15 (често и као потез 
XV) или као потез 15 – 400 КС, потез XV лорен 400 КС или потез лорен-дитрих 
400 КС.18 

Инетересантно је, да је фабрика Змај 1928. године откупила лиценцу за ели-
су мервил за аероплане потез 15 и СПАД 7.19

АЕРОПЛАНИ ПОТЕЗ 25

У наоружању Ваздухопловства војске налазило се 40 аероплана потез 25 
набављених директно из Француске и 220 лиценцно произведених у земљи.

Потез 25 (увезени типови)

Аероплан потез 25 је јавности први пут представљен на 9. Ваздухопловној 
изложби у Паризу 1924. године. Авион је рекламиран као двоседи извиђач, по-
летне масе 1945 кг (од чега је 400 кг отпадало на корисну), максималне брзине 
230 км/х на 2.000 м и максималним плафоном лета од 7.200 метара. Фабрика 
„Потез” израдила је 1925. два прототипа новог вишенаменског и извиђачког би-
плана потез 25 (Potez 25, Potez XXV, P.25 или Po.25). Први прототип (25.1) је извр-
шио први лет 28. марта 1925. године, а затим је 30. априла пребачен у S.T.Aé на 
испитивање док је, ненаоружани, други прототип (25.2) упућен на пропаганд-
ни лет Европом ради демонстрације. На испитивању првог прототипа утврђе-
но је, да је полетна маса порасла на 1.958 кг (корисна 500 кг) због чега је макси-
мална брзина износила мање од предвиђене – 217, 5 км/х на 1.500 м и 216 км/х 

15 Фото-албум удеса 1. ваздухопловног пука – МЈРВ виа Борис Циглић.
16 А. Б. Херенда, „Година ваздушних победа и ваздушних трагедија”, Време, 14. 1. 1928, 5.
17 С. Јовић, Југословенско падобранство (1926–1990), Београд – Горњи Милановац 1995, 256. 

У овој књизи наведен је погрешно као извор Александар Коло али податак потиче од ваздухо-
пловног публицисте Шимета Оштрића по коме је реч о судару у ваздуху у околини Сарајева.

18 „Карактеристике потеза 15”, Билтен Одељења за ваздухопловство Министарства војске 
и морнарице, бр. 52, 1. 8. 1926, 6.

19 Архива фабрике „Змај”, кутија 1, документ од 15. октобра 1928. године.
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на 2.000 метара. Максимални достигнути плафон лета је био 7.400 м, али је као 
практични плафон усвојен 6.500 м. Током ових испитивања, оба прототипа, 
закључено је да је неопходно повећати распон крила на 14,14 м. У сваком слу-
чају авион је одлично оцењен и већ 3. октобра 1925. године дошло је до прве 
наруџбине 50 авиона са мотором лорен-дитрих снаге 450 КС. Серијска прои-
зводња је достигла око 4.000 примерака у 87 разних верзија опремљених разли-
читим погонским постројењима снаге 450–600 КС. Потез 25 представљао је је-
дан од најплоднијих производних програма француских војних авиона. У 1928. 
години око 35% француских ваздухопловних јединица било је опремљено овим 
аеропланом.20 Главне верзије (према намени) биле су извиђачки Potez 25A.2 и 
дневни бомбардерски Potez 25B.2. Авион је извожен у 22 земље, а производња по 
лиценци организована је у Пољској, Румунији, Краљевини Југославији и Порту-
галији. Споменимо и да је цена потеза 25 у 1927. години износила 114.500 фран-
цуских франака.21 Просечна фабричка цена по примерку на бази 1.500 аеропла-
на произведених у Француској од 1927. до 1929. године износи 78.000 францу-
ских франака.22

Пошто је за припрему и организацију серијске производње лиценцних типо-
ва у земљи (према програму опремања и модернизације из 1926) било потребно 
бар годину дана, Краљевина СХС је 1927. године извршила хитну набавку већег 
броја француских авиона. Између осталог, те године је увезено 40 „бојних аеро-
плана” потез 25 у две верзије. Прва верзија је био „средњи бомбаш” тј. извиђачко 
– бомбардерски Potez 25 B2 (фабричка ознака Potez 25.18 A2B2, верзија из 1926) 
опремљен мотором лорен 450 КС, а друга, извиђачки Potez 25 A2 (Potez 25.20 A2 
настао 1927) са мотором хиспано-суиза 450 КС. Ти авиони су били познати у Ва-
здухопловству као потез-лорен и потез-хиспано и били су обележени заједнич-
ким низом No обележја (прво су поређани потез-лорени), почев од No1. Можда је 
заједнички низ бројева за две различите варијанте дат зато што су мотори били 
међусобно измењиви? Општи назив им је био потез 25 или потез XXV. Неки од 
њих су коришћени на самом почетку тридесетих као двоседи ловци (класе Ц2) у 
6. ВП, а неки су модификовани на мотор јупитер у каснијем периоду употребе.

Први од потез-лорена био је у Француској посебно модификован за дуге ле-
тове уградњом додатног резервоара од 300 литара и додатног хладњака са модела 

20 О авиону потез 25 детаљно види у: Emmanuel Chadeau, L’industrie aéronautique en France 
1900–1950, De Blériot à Dassault, 182; Pierre Cortet, Potez 25, Lela Presse, 1996; Jean – Lou-
is Coroller et Michel Ledet (ill. Serge Jamois), Les avions POTEZ, Lela Presse, Le Vigen 2008, 11, 91–
118; Wojciech Mazur, Potez XXV, Wielki Leksikon uzbrojenia – Wrzesien 1939 – Tom 52, Warszawa 
2014, 10–13.

21 E. Weal, R. Weal and R. Barker, Combat Aircrsft of World War Two, London 1977, 97. Румунија 
је направила 217 потеза 25 по лиценци. Dan Antoniu i George Cicos, Romanian Aeronautical 
Constructions, AVI Srl, Craiova, без године издања (вероватно 2007).

22 Emmanuel Chadeau, L’industrie aéronautique en France 1900 – 1950, De Blériot à Dassault, 183.



Небојша Ђокић248

25.17. Преузевши из фабрике управо завршени авион (каснији потез– лорен No1), 
југословенска посада Сондермајер – Бајдак извела је, од 20. априла до 8. маја 1927, 
спектакуларни лет Париз – Београд – Алеп – Багдад – Басра – Ђаск – Карачи – 
Бомбај и натраг до Београда и Новог Сада. Тај авион је извршио поменути лет са 
југословенским војним ознакама, означен са Potez 25 Lorraine (тада није имао No 
обележје), а у ваздухопловном жаргону остао је познат као потез „Бомбајац”. 
Овим летом се желео поспешити упис акција за домаћу компанију Аеропут, 
који је до тада био незадовољавајући. Захваљујући овом прелету нагло је пове-
ћано интересовање јавности за ваздухопловство па тако и упис акција за Аеро-
пут. Зато је Аеропут могао да почне са обављањем ваздушног саобраћаја следе-
ће године. Без овог лета и позитивних ефеката које је он изазвао у јавности, као 
и њиховог искоришћења, Аеропут би знатно касније кренуо у обављање вазду-
шног саобраћаја.

Нешто касније, од 17. до 18. маја 1927. године прелетели су на потезу XXV 
(мотор лорен-дитрих од 450 КС) пилоти капетан I класе Владислав Сондермајер 
и поручник Драгољуб Пајевић руту Париз – Нови Сад. Полетели су из Париза 17. 
маја у 500 изјутра и летели трасом Париз – Стразбур – Нирнберг – Праг – Брати-
слава. Свуда су слетали, а у Братислави су и преноћили. Сутрадан, 18. маја преле-
тели су директно од Братиславе до Новог Сада.23

Управо на „Бомбајцу” 27. августа 1927. године погинули пуковник Живо-
рад С. Петровић, командант 1. ваздухопловног пука, и поручник Драгољуб Па-
јевић при повратку у земљу након завршетка међународне ваздухопловне утак-
мице у Цириху. Том приликом се њихов „Бомбајац” срушио на Изабелин врх у 
Форарлбершким алпима при чему је авион потпуно уништен. Авион који је 
био сачуван за ваздухопловну збирку Војног музеја, оформљену између два 
светска рата, и који је представљан јавности као потез „Бомбајац” јесте био 
исте варијанте, али није био стварно тај примерак.24

Лет Бајдака и Сондермајера

Инжењеријски резервни капетан Тадија Сондермајер и поручник Леонид 
Бајдак извршили су лет на авиону потез XXV лет Париз – Бомбај – Београд. 
Том приликом њих двојица су прешли 14.800 км за 89 сати ефективног лета 
тамо и натраг. Имали су ефективно 11 дана летења, а провели су укупно 18 
дана у путу. Главне тешкоће су им биле изузетно лоши метеоролошки услови, 
нарочито олује које су у арабијској пустињи дизале облаке песка висине од 3.000 
метара. Око 5.000 км пута се прошло кроз пешчане облаке. Авијатичари су 

23 Наша крила, бр. 38, јул 1927.
24 П. Лажетић, „Ваздухопловне збирке Војног музеја у Београду”, Лет, бр. 2, Београд, 2000, 170.
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много трпели и од врућине радећи при највећој припеци на паратау, јер нису 
имали механичара са собом. Повремено се температура пењала и до 500 C.25 

Француске и британске ескадриле су Сондермајера и Бајдака поздрављале 
са највећим почастима. У Карачију су њих двојица примила честитке од коман-
данта целокупне војске и авијације у Индији. Имали су неприлика на лошем 
аеродрому у Делхију где су им Индуси својом неспретношћу сломили реп ави-
она. За полетање аероплана масе 2.500 кг била је неопходна полетна стаза од 
500 метара а делхијски аеродром је имао полетну стазу од свега 400 метара. 
При повратку су се скоро срушили у Багдаду, јер је ваздушна струја захватила 
авијатичаре и бацила их на лево крило тако да су једва исправили аероплан. 
Тај моменат су њих двојица назвали „својим новим рођењем.” На моменте је 
температура мотора износила 970 C тако да је вода узаврела. Највеће тешкоће 
су биле при лету кроз облаке над Таурусом који су уздиже 4.000 метара у виси-
ну. На повратку су тек код Параћина изашли из облака.26 

Коначно, 8. маја 1927. године у 17.20 часова појавили су се Сондермајер и 
Бајдак над Београдом. У сусрет, до Смедерева, изашло им је 6 моноплана Дево-
атин и један Бранденбург. На аеродрому на Бежанији дочекало их је преко 
30.000 одушевљених Београђана на челу са изаслаником краља, адмиралом 
Прицом, председником владе Вукићевићем, више министара, ђенералштабом, 
дипломатским кором, итд.

 Интересантно је да су потези 25 „играли” у једном од првих југословен-
ских филмова чим су стигли из Француске. Наиме 1927. године снимљен је 
филм „Двоје испод небеског свода” у коме је главну улогу играла тада чувена 
глумица Ида Тамара Кравања, познатија као Ита Рина. У неким сценама филма 
појављује се и један од тек пристиглих потеза 25.

Увозни потези 25 су били доста дуго у употреби. Преостали примерци су 
званично повучени из наоружања тек 1939. године кад је издато наређење о по-
влачењу из оперативне употребе мотора лорен и хиспано-суиза од 450 КС којим 
су увезени потези били опремљени.27

Потез 25 (лиценцни тип и домаћи деривативи)

Истовремено са набавком 40 француских потеза 25, Одељење за ваздухоплов-
ство је склопило уговор са фабриком „Потез” о откупу лиценце за производњу 
извиђачког двоседа потез 25 A2 са мотором јупитер (ознака конструкционог би-
роа матичне фабрике за тај лиценцни тип била је Potez 25.27 A2). У марту 1927. 

25 „Велики успех наше авијатике”, Јадранска стража, бр. 6, 1927, 184.
26 Исто.
27 ВА, П. 17, К. 375, Ф. 4, Д. 18: Наређење В.Т.Бр. 5696/1939 за повлачење мотора лорен и 

хиспано-суиза од по 450 КС сваки.



Небојша Ђокић250

потписан је основни петогодишњи уговор, у вредности око 85.000.000 динара, са 
фабриком „Икарус” за израду 200 авиона са предвиђеним завршетком испорука 
до краја 1931. године.28 Један од услова за склапање уговора о лиценцној прои-
зводњи потеза 25 било је постављање производње овог авиона у нове погоне, 
јер су они у Новом Саду били скучени. Осим тога, војска је из стратешких ра-
злога хтела нову фабрику постављену ближе централном делу државе. Најпо-
вољније услове дала је земунска Општина и тако је нови погон тамо изграђен 
1927. године. Новосадски погон је постепено гашен, а друштво је потпуно пре-
сељено 1. децембра 1932. године. Икарус А. Д. је уложио своја финансијска 
средства и у подизање фабрике за израду аеропланских мотора у Раковици 
(Индустрија авионских мотора – ИАМ) према уговору склопљеним са Мини-
старством војске и морнарице на пет година. Министарство је према том уго-
вору поверило фабрици у Раковици израду 400 мотора јупитер, са лиценцом 
француског друштва Гном-Рон (Gnôme et Rhône), у наредних 5 година, у вред-
ности од 198,5 милиона динара.29 Потез је у Земуну организовао производњу 
свог типа 25 по најновијем америчком начину, а када се уверио у успешност то 
је применио и у својим погонима. Првих 6 од првих 10 предсеријских авиона 
(склопљених од увезених делова) свечано је предато 26. октобра 1928. године. 
Последњи, пети уговор је потписан 1931. године и по њему је требало израдити 40 
аероплана потез 25 и то у периоду од 1. априла 1931. до 31. марта 1932. године.30 
Последњи од ових авиона испоручени су не до краја марта већ до краја јуна 1932, 
али пошто је „Икарус” у том тренутку остао без посла, држава је поручила још 20 
авиона, који су испоручени од почетка августа до краја октобра исте године.31

Лиценцни „Икарусови” потези 25 А2 опремани су домаћим моторима јупи-
тер произведеним по лиценци француске фирме Гном-Рон (Gnôme-et-Rhône) у 
раковичкој „Индустрији аеропланских мотора А.Д.” (ИАМ).32 У жаргону су били 
познати као потез-јупитери а серија је обележена са No1-220. На многим „Икару-
совим” потезима рађене су многобројне мање и веће модификације у циљу по-
бољшања карактеристика, ради оспособљавања за нове намене или због замене 
старог типа мотора. У вези с тим, појавило се неколико нових верзија основног 
„Икарусовог” типа.

28 N. Žutić, „Ikarus – prva srpska fabrika aviona 1923–1934”, Vojno-istorijski glasnik, br. 1–2, 
1998, 60.

29 Л. Бошковић и Н. Жутић, Икарус – Икарбус 1923–1988, Београд – Земун, 1999, 18-22; M. 
Nešić, „Seoba Ikarusa iz Novog Sada u Zemun”, Aeromagazin, br. 28, Beograd, maj 2001, 38.

30 Архива предузећа „Икарбус”, Извештај управног одбора Икаруса од 29. октобра 1932. го-
дине; N. Žutić, „Ikarus – prva srpska fabrika aviona 1923–1934”, 66.

31 Архива предузећа „Икарбус”, Извештај управног одбора „Икаруса” од 29. октобра 1932. 
године; N. Žutić, „Ikarus – prva srpska fabrika aviona 1923–1934”, Vojno-istorijski glasnik, br. 1–2, 
1998, 66.

32 “Remporte un gros succès en Yougoslavie”, Gnome-Rhône, no. 20, fevrier 1931, 10.
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Прву модификацију једног потез-јупитера извршио је 1930. „Икарус” угра-
дивши на серијски авион No161 мотор јупитер серије VII са механичким компре-
сором и додатни резервоар на доњој страни трупа (слично као код француског 
Potez 25TOE). Циљ је био побољшање перформанси на висинама вишим од 3.000 
метара (425 KS на 3750 метара) и повећање долета (810 литара горива). Тај моди-
фиковани авион, познат као Такмичарски потез 25, учествовао је (заједно са 5 
нових бреге 19–7) на утакмици држава Мале Антанте и Пољске крајем августа 
исте године, међутим, због измењених пропозиција његове побољшане особине 
нису дошле до изражаја на трци.33

Друга модификација урађена је половином 1934. када је „Икарус” адаптирао 
један авион из последње серије (No202) на јачи мотор Гном-Рон К – 9 од 600 КС. 
Испитивања су вршена током септембра–октобра 1934. и у јуну–јулу следеће го-
дине. У међувремену, инж. Душан Радојковић је пројектовао НАКА прстен (као 
свој рад за полагање државног испита) око мотора К – 9 на авиону No202. Прстен 
и нови кок елисе израђени су у аеропланској радионици 1. ваздухопловног пука 
у Новом Саду. Међутим, и поред још неких дотеривања и мењања елиса, нису 
добијена очекивана побољшања перформанси, па се у том тренутку одустало од 
уградње тог мотора у већи број авиона. Авион је остао познат као потез–К9.

Фабрика „Икарус” извршила је почетком 1936. модификацију потеза 25 No183 
у санитетску верзију прерадом дела трупа иза пилотског седишта. У покривеној 
кабини могли су да се сместе један рањеник на носилима и један пратилац. Проб-
ни лет извршен је 22. јуна 1936. године, међутим, иако је адаптација потпуно 
успела, нису прерађивани други авиони. Тај авион је био означен са Potez 25 
Sanit, а у жаргону је био познат као потез-санитет.34

Аероплан потез-јупитер No208 адаптиран је у једној од војних радионица у 
тзв. „салонску” варијанту за VIP транспорт са затвореном кабином. Прерада је 
рађена у два наврата, у првој варијанти постављен је испред задњег седишта ве-
лики ветробран, а касније је уграђен профилисани поклопац кабине који је по-
кривао оба седишта, чиме је добијена друга, коначна варијанта. Авион потез 25 
„салонски”, познат по надимку „Салонка”, користио је командант Ваздухоплов-
ства, ђенерал Милутин Недић, за службена путовања. На некима су повремено 
уграђиване скије за летење у зимским условима.

Августа 1937. године извиђачку авијацију Ваздухопловства војске су чинили 
технички застарели авиони бреге 19 и потез 25. Било је 143 расположивих потеза 
25 који су ушли у употребу 1927–32. и 103 брегеа 19 који су уведени у наоружање 

33 Наша крила, бр. 75–76, август–септембар 1930; Д. Ћировић, Историја Југословенског ваздухо-
пловства 1918–1930. године, св. 3, (поглавље за 1930).

34 „Ваздухопловна индустрија Југославије у 1936. години”, Годишњак југословенског ваздухоплов-
ства, Београд 1937; Д. Отовић и Ј. Никић, Ваздyшне битке за рањенике, Београд, 1986, 44 (фотогра-
фија Potez 25 SANIT No183/45); колекција Милана Мицевског (фотографија истог авиона).
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1929–32. године. Ваздухопловство војске је иначе требало по мирнодопској фор-
мацији да располаже са 243 извиђачка авиона. Потези 25 су требали да изађу из 
употребе 1938. (15 авиона) и 1940. (128 авиона), док за бреге 19 нема података.35

Иако је половином тридесетих Ваздухопловство војске одустало од модифи-
ковања већег броја потез-јупитера на мотор К–9, ипак је крајем исте деценије из-
вршена преправка извесног броја авиона на моторе К–9 производње фабрике 
ИАМ. План Ваздухопловства војске да 1938 – 1940. избаци из наоружања свих 
143 преосталих потеза није остварен, јер није било нових извиђачких авиона који 
би заменили старе потезе (и брегеје). Због тога је Ваздухопловство војске било 
принуђено да и 1940. задржи 40 извиђачких потеза у 2. извиђачком пуку у Сара-
јеву. Поред стандардних потез-јупитера, у том пуку се налазио и известан број 
потеза–К9, али није могуће да се са сигурношћу утврди њихов тачан број. Међу-
тим, Ваздухопловство војске је сасвим сигурно планирало да задржи дуже вре-
мена извиђачке потезе (вероватно с планом за модификацију свих преосталих на 
мотор К – 9). Ваздухопловство војске увело је 1939. године нови систем евиден-
цијских четвороцифрених бројева у коме је прва цифра означавала намену, 
друга тип авиона а преостале две су биле број самог авиона. Како је потез 25 
спадао у извиђачке авионе то је добио евиденцијске бројеве у низу од 1000 до 
1220. При том су преосталим авионима на фабричке бројеве испред додавани 
број 1 (за авионе са троцифреним бројевима) или 10 (за авионе са двоцифреним 
бројевима).36

Потез 25, који је био други тип по броју авиона, остао је запамћен у југо-
словенском ваздухопловству као изузетно сигуран авион. Међу пилотима 
Краљевине Југославије чак се причало да на том авиону нико није погинуо, 
што наравно није било тачно, као и да са њим не може командовано да се из-
веде ковит.37 После Пољске, краљевина Југославија била је највећи инострани 
корисник и највећи инострани произвођач овог авиона. Према документу 
„Подаци о аеропланским удесима у Ваздухопловству војске у вези са матери-
јалом и искоришћењем аероплана 1921–1936” у периоду 1927–1936. године рас-
ходовано је услед удеса укупно 212 авиона од којих је свега 30 аероплана потез 

35 ВА, П. 17, К. 38, Ф. 1, Д. 9 (Извештај Оперативног одсека Генералералштаба ВВ, Стр. пов. В.ђ. 
Бр. 890 од 18. августа 1937).

36 Познати су следећи бројеви: 1012, 1013, 1075, 1077, 1087, 1130, 1149. Могућност да су доде-
љени евиденцијски бројеви у непрекидном низу од 1001 до 1150 или и већи, не постоји зато што 
су евиденцијске бројеве добили само преостали потези са мотором јупитер док су они са мото-
рима хиспано и лорен били предвиђени за расход у истој години када су уведени нови четворо-
цифрени евиденцијски бројеви. На стању у претходној 1938. години је било свега 143 авиона 
типа потез 25, тако да би по тој претпоставци последњи евиденцијски број морао бити 1147, али 
је познат и већи број – 1149 (ВА, П. 17, К. 39, Ф. 1, Д. 19 – извештај о удесу авиона бр. 1149, 7. 
новембра 1940). Анализа Предрага Миладиновић и Огњана Петровића.

37 Stanislav S. Džodžović, Na krilima, Peti lovački puk 1941, Kumanovo, Elit, Beograd, 1996, 81 и 82.
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25. Ако се зна да је то по бројности био други авион у војном ваздухопловству, 
а нарочито када се упореди са губицима на брегеу 19, онда је јасно зашто су 
пилоти волели да лете овим аеропланом. По истом извору први потез 25 рас-
ходован је услед удеса 1927. године.38 Био је то „Бомбајац” који се срушио 27. 
августа а његова посада: пилот поручник Драгољуб Пајевић и извиђач потпу-
ковник Живорад Петровић умирала је беспомоћно неколико наредних дана 
на снежном глечеру.39 Такмичење у Швајцарској, са кога су се враћали, наред-
них неколико година називано је, њима у част, њиховим именима и презиме-
нима.40 Поручник бојног брода II класе, Антон Останек погинуо је 3. септем-
бра 1929. на земунском аеродрому када се његов потез 25 срушио током ве-
жбања ваздушних акробација.41 Следећа посада, пилот наредник Милорад 
Аћимов и извиђач потпоручник Миливоје Мурковић, страдала је 23. октобра 
1935. код Новог Сада када је њихов потез по магли ударио у фабрички дим-
њак. Следећа жртва на авиону потез 25 био је пилот поручник Драгутин Пе-
тровић који је 17. јуна 1937. авионом ударио у Прењ.42

Почетком 1940, тачније 1. априла још увек је био значајан број аероплана по-
тез 25 и бреге 19 у наоружању. Поред 193 брегеа разних верзија (160 у јединицама 
и 33 у школама и и тренажним јединицама) било је и 126 потеза 25 у јединицама 
и 21 потез 25 (са више од 3 ревизије) у школама и тренажним једницама, тј укуп-
но 147 потеза 25.43

Половином 1940. године у новоформираном Армијском ваздухопловству 
било је поред 38 бреге 19-7 и 48 бреге 19-8 и најмање 20 потеза 25А2 који су доче-
кали Априлски рат.44

Капетан I класе Владимир Крен из 606. тренажне ескадриле, побегао је 3. 
априла 1941. авионом потез 25 јупитер, из Загреба у Грац, поневши са собом пла-
нове о размештају југословенског ваздухопловства. По завршетку априлског рата 
ванредно је унапређен у чин пуковника а касније и генерала те постављен за 
првог команданта Зракопловства НДХ.

38 Војни архив, П. 17. К. 367, Ф. 1, Д. 9, Л3. Подаци о аеропланским удесима у Ваздухоплов-
ству војске у вези са материјалом и искоришћењем аероплана 1921–1936.

39 Д. Ћировић, Ваздухопловне жртве 1913–1945, Земун 1970, 29; Наша крила, бр. 40 и 41, 
септембар и октобар 1927, 658. Као датум Петровићеве смрти код Ћировића је наведен 29. ав-
густ, али је Пајевић умро у болници у Фелдкирхену два дана касније.

40 Потврда томе је плочица са њиховим именима и презименима на једном од пехара доде-
љених на том такмичењу, сада у приватном власништву.

41 Наша крила, бр. 64, септембар 1929, 1066.
42 Д. Ћировић, Ваздухопловне жртве 1913–1945, 31.
43 ВА, П. 17, К. 38, бр. 20/1-8, Извештај стр. пов. бр. 3068/39 од 6. априла о стању ваздухо-

пловства на дан 31. марта 1940. Године.
44 ВА, П. 17, К.38, Ф. 2, Д. 44 (Стање ваздухопловства на дан 14. јуна 1940).
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У Априлском рату, 1941. године, 20 потеза 25 било је у Армијском ваздухо-
пловству (1. ВИГ, Рума – 2 авиона; 3. ВИГ, Ђаково – једна ескадрила са 7 авиона; 
5. ВИГ, Тетово – 2 авиона; 7. ВИГ, Смедеревска Паланка – једна ескадрила са 7 
авиона; Самостална извиђачка ескадрила Приморске армијске области, Мостар 
– 2 авиона). У позадинском ваздухопловству: при Извиђачкој школи у Сараје-
ву, у 231. ваздухопловној школској групи, са 651. и 653. школском ескадрилом 
било их је 14, у 2. Пилотској школи у Никшићу (само 3. одељење) 15, а у трена-
жним ескадрилама 35 (највише у Лазаревцу у 201. тренажној групи тј. 601. и 
602. тренажној ескадрили по 7 авиона, 604. у Новом Саду – 1 авион; 605. трена-
жна ескадрила у Сарајеву – 5 потеза 25; 606. тренажна ескадрила у Загребу – 3 
потеза 25; 607. у Скопљу - 3 авиона од којих 1 санитетски; 608. тренажна еска-
дрила у Мостару, 3 потеза 25; 609. тренажна ескадрила у Краљеву 5 потеза 25; 
610. у Нишу – 1 авион). 

На основу ове, врло прецизне реконструкције, можемо проценити да је 6. 
априла 1941. године у југословенском наоружању било, 84 оперативних потеза 
25. Још 30 авиона овог типа било је расклопљено и ускладиштено у околини 
Сарајева (Рељево, Илиџа и Котарац) у 2. слагалишту ваздухопловства. У фа-
брици Албатрос у Сремској Митровици налазило се 12 авиона овог типа у вре-
ме избијања рата али без мотора.45 Већина потеза 25 у Априлском рату били су 
опремљени моторима јупитер, мање их је било са моторима К9 и само два са 
мотором хиспано.

На авиону потез 25 следећи летачи су погинули или рањени у Априлском 
рату: из 609. Тренажне ескадриле на прелету из Жиче за Чачак, 10. априла, гре-
шком је оборен ватром из југословенског ПА митраљеза код Чачка један авион 
и том приликом погинули су поручници: пилот Илија Кандић и извиђач Јосип 
Новаковић;46 из 610. Тренажне ескадриле при слетању на помоћно летелиште 
код Ниша 6. априла 1941. рањени су митраљеском и топовском ватром немач-
ког пилота-ловца, мајора Херберта Илефелда, команданта јединице I/ЛГ 2, не-
познати пилот наредник и војник на другом седишту.47

45 Војни архив, П. 17, К. 66, Ф. 2, Д. 92. На основу документа из Хрватског државног архива 
о заплењеним авионима на територији НДХ, који смо добили љубазношћу Драгана Савића а у 
коме се каже да је у Руми заплењено 22 авиона, међутим, ту се ради о авионима фабрике Алба-
трос. Преосталих 10 авиона су Физири ФН који су такође били без мотора. Види такође: Војни 
архив, П. 17, К. 372, Ф. 5, Д. 1. 

46 Војни архив П. 17, К. 66, Ф. 2, Д. 61; Г. Давидовић и М. Тимотијевић, Затамњена про-
шлост, Историја равногораца чачанског краја, књига прва: у пламену устанка, ратна 1941. годи-
на, Чачак – Горњи Милановац – Краљево 2002, 73.

47 Војни архив, П. 17, К. 66, Ф. 1, Д. 36: сећање др Крешимира Јелаче писано у НДХ.
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После априлског рата два потеза 25 запленили су Мађари,48 11 Италијани а 
36 Немци (плус један труп).49

Немци и Италијани су свој плен продали Хрватима који су у свом Зрако-
пловству користили 41 авион овог типа, рачунајући и резерву. Сем једног или 
два примерка са моторима К-9 сви остали имали су мотор јупитер. У склади-
штима на аеродромима у Руми и Земуну било је 4 – 5 резервних авиона који 
уопште нису летени. Они су били релативно комплетни а када су у наоружање 
Зракопловства НДХ почели да улазе бомбардери До 17К и Бленхајм, 1942 – 43. 
године, са тих потеза су скидани делови и уграђивани на друге примерке истог 
типа (тзв. „канибализација”) ради продужења њиховог ресурса. На једном по-
тезу 25 јупитер 23. маја 1942. године пребегао је Фрањо Клуз поставши први 
партизански пилот, касније посмртно проглашен народним херојем.

Два неисправна примерка заплениле су јединице Југословенске армије на 
крају рата Другог светског рата у Рајловцу крај Сарајева али ни један од њих 
није званично усвојен у наоружање 1945. године новоствореног Ваздухоплов-
ства Југословенске армије.50 Иначе, оба заплењена и поправљена потеза 25 су 
била предвиђена за будући музеј ваздухопловства али се то није остварило и 
тако нису сачувани.51

Nebojša Đokić

AIRPLANES POTEZ 15 AND POTEZ 25
IN THE AVIATION OF THE ARMY OF THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA

Abstract: The paper gives, in short, the history of development as well as the procure-
ment and use of Potez 15 and Potez 25 airplanes in the aviation of the Army of the Kingdom 
of Serbs, Croats and Slovenes, i.e. Yugoslavia. A description of these airplanes is given as well 
as their tactical and technical data. A brief overview of the Potez VIII airplane is also given.

Keywords: Potez, Potez VIII, Potez 15, Potez 25, Air Force of the Army of the Kingdom 
of Serbs, Croats and Slovenes / Kingdom of Yugoslavia

48 Фотографиjе из збирке Ласла Jавора из Будимпеште. G. Sarhidai, G. Punka, V. Kozlik, 
Hungarian Eagles, The Hungarian Air Forces 1920–1945, Hikoki, Aldershot 1996, 62.

49 Воjни архив, NAW-177-17 Reichsluftfahrtministerium GL/LwB, Luftwaffenbeute 1941, Jugo-
slawien.

50 Овај тип авиона се не налази у списку авиона Ваздухопловства Југословенске армије 31. 
децембра 1945. године. Архив Техничке управе Воjске Jугославиjе, Несређена грађа – Броjно 
стање авиона на дан 31. децембра за године 1945, 1946, 1947. и 1948.

51 Истраживања Драгана Савића у Воjном архиву као и његови многоброjни интервjуи са 
ветеранима.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА – ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПРЕТЊЕ, 
БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВИ И РИЗИЦИ

Сажетак: У овом чланку представљене су, структуриране и анализиране геопо-
литичке претње, као и безбедносни ризици са којима се суочава Република Српска. 
Сагледани из перспективе извора и начина на које се манифестују, и ризици и претње 
се могу поделити на локалне, регионалне и глобалне. Уз то, упозорава се и на неурал-
гичне тачке геополитичког положаја Републике Српске.

Кључне речи: геополитика, Република Српска, безбедност, Босна и Херцеговина, 
Дејтонски мировни споразум, Дистрикт Брчко, Горажде 

1. Република Српска и геополитичке претње

У тежњи да идентификујемо и промислимо о геополитичким претњама и 
безбедносним ризицима који се односе на Републику Српску, од примарне ва-
жности је да најпре дефинишемо њен геополитички положај, карактеристике 
тог положаја, као и различите процесе који се одигравају на њеној територији, 
и то у ширем оквиру – оном који обухвата целокупан простор Босне и Херце-
говине.

 Према тврдњи Радована Павића „геополитички положај представља ону 
врсту географске локације која узима у обзир нарочито чиниоце значајне, било 
за унутрашње политичке прилике, или још важније, вањскополитички поло-
жај земље. Према томе, геополитички положај укључује оцјену значења комби-
нације географских и политичких фактора”.2 Геополитички положај једне зе-
мље, како наводи Бранислав Шушић, чини скуп „географских и стратегијских 

1 Veso Vuković, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
2 Radovan Pavić, Uvod u opću političku geografiju i geopolitiku (sa osnovama geostrategije), Fakultet 

političkih nauka, Zagreb 1971, 28.
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чинилаца који опредељују положај неке државе, региона”, а односе се на „поло-
жај неке државне територије, величину, основна географско-хидрографска 
својства, климатске карактеристике, дужину и облик државне границе, степен 
комуникативности, положај у односу на суседе, војне блокове, њихове војно-
-политичке, стратегијске интересе и циљеве”.3 Даље, Љубиша Деспотовић је 
указао на то, да се – како би био одређен геополитички положај неке земље – 
превасходно мора уважити неколико битних фактора који га условљавају. На 
првом месту се налази „географска локација земље, те геофизичке и геоморфо-
лошке карактеристике тла и ширег регионалног окружења”, затим, „унутра-
шњо-политички разлози (облик државног уређења, тип политичког система, 
степен друштвено-економског и демократског развоја и др.)”. Трећи фактор 
чине „спољно-политички чиниоци, спољна политика земље, територијалне 
претензије суседних земаља, великих сила или војних савеза”. Четврти битан 
фактор који утиче на укупан геополитички положај једне земље, поред наведе-
них чинилаца јесте њен војностратешки положај који одређује „величина, еко-
номска, демографска и војна моћ” земље, потом „чланство у неком од војних 
савеза, војна неутралност, војна доктрина и сл. Битна компонента тог положаја 
односи се и на дефинисање ширег регионалног контекста”.4

Доминантне карактеристике геополитичког положаја Босне и Херцегови-
не, а затим и Републике Српске, јесте положај геополитичког чворишта. По 
мишљењу Семјуела Хантингтона, то чвориште поново је постало доминантно 
оптерећено религијско-конфесионалним индикаторима националних иденти-
тета. Стога је, према  Хантигтоновом мишљењу, „Босански рат још једна крвава 
епизода у сталном рату цивилизација”.5 Осим тога, констатујемо да је Босна 
простор где се вековима сукобљавају три цивилизацијска утицаја моћи, непре-
кидно у намери да остваре властиту цивилизацијску победу. Управо зато су 
„повремени ратни сукоби на том простору тако трагично крвави и оптерећени 
циљевима етничког чишћења терена у корист властите религијске заједнице”.6 

Особина контактности или зоне додира, односно сучељавања различитих 
вера и народа је такође уочљива карактеристика геополитичког положаја овог 
простора.7 На поменутом геополитичком простору, лако је уочити деловање 

3 Славољуб Б. Шушић, Геополитички кошмар Балкана, Војноиздавачки завод, Београд 2004, 
26–27.

4 Љубиша Деспотовић, Српска геополитичка парадигма: прилози за заснивање примењене 
геополитике, Каирос, Сремски Карловци 2012, 118.

5 Семјуел П. Хантингтон, Сукоб цивилизација и преобликoвање светског поретка, превео 
Бранимир Глигорић, ЦИД, Подгорица 1998, 141.

6 Љубиша Деспотовић, Геополитика светосавља, Каирос, Сремски Карловци 2019, 143–144. 
7 Простор Босне и Херцеговине вековима је био гранична област између великих царста-

ва, религија и цивилизација. Последично, она је остала недовршено друштво и неизграђена 
нација. Када би се нашла у саставу већих целина, далеко од спољних граница, брзо је постајала 
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процеса балканизације схваћеног у сва своја три вида: као „уситњеност тери-
торија”, затим „њихову етничку супротстављеност” и најупечатљивије – као 
подразумевајући „утицај ванбалканских фактора”. Балканизација се може при-
писати Босни као њено важно обележје. Сходно томе, главна последица балка-
низације Босне и Херцеговине била би лако уочљива фрагментација, како фи-
зичко-географска, етно-конфесионална, административно-политичка, тако и 
културно-цивилизацијска, економска и саобраћајна.8

Цела територија Републике Српске је географски развучена, издужена9 и 
такорећи подељена на два дела – источни и западни. Република Српска спада у 
најнекомпатибилније и најнеинтегрисаније територијалне субјекте на свету. 
Овакав географски положај има за последицу многобројне импликације по 
њену безбедност – ентитетска граница је развучена, а територија високо разу-
ђен. Коефицијент разуђености границе износи 3,6 спада, по чему је Република 
Српска упоредива још једино са Чилеом. Простор Републике Српске је узан и 
не поседује стратегијску дубину. Неуралгичне тачке се налазе на подручју Ди-
стрикта Брчко, где је ширина територије Републике Српске само 4 км. На по-
дручју Општине Зворник удаљеност од реке Дрине (границе са Републиком 
Србијом) и Федерације Босне и Херцеговине износи свега 6,5 км, док у горњем 
току Дрине, Горажде заједно са Устиколином излази на Дрину и пресеца источ-
ни део Републике Српске на два дела. Горажде може да представља својеврсну 
геополитичку претњу, делом због могућег „угрожавања саобраћајних веза из-
међу Подриња и Херцеговине, а другим делом, јер може да послужи као основа 
територијалног повезивања муслиманског фактора, како у БиХ тако и са му-
слиманима из Рашке и полимске области, као дела ширег стратегијског повези-
вања познатог као ’зелена трансферзала’”.10 Из тог разлога, Горажде „игра ва-
жну улогу у неоосманистичким пројекцијама стварања ’муслиманског коридо-
ра’ од Приштине, преко Новог Пазара до Сарајева”.11 Требало би нагласити да 
се на овом месту замишљена „зелена трансверзала” прекида, зато што се источ-
но од Горажда налази Општина Рудо (део Републике Српске), у којој српско 

периферија, забачена област окошталих друштвених формација, систематски слаба, подељеног 
становништва осуђеног на спољну власт, како је у извесној мери и данас. Види: Чедомир Ан-
тић и Ненад Кецмановић, Историја Републике Српске, Недељник, Београд 2016, 19. 

8 Љубиша Деспотовић, Српска геополитичка парадигма, 124.
9 „Република Српска је практично подељена на источни и западни део, источни део се осла-

ња на границу са Србијом и Црном Гором и простире се по дубини ка западу у унутрашњости 
Босне и Херцеговине. Западни део се простире у Посавину и обухвата Босанску Крајину, чије је 
средиште Бања Лука. Ова два дела су формално одвојена територијом Дистрикта Брчко”. Душан 
Пророковић, Геополитика Србије: положај и перспективе на почетку XXI века, Службени гла-
сник, Београд 2012, 607.

10 Љубиша Деспотовић, Глобализација и геополитика идентитета, 205.
11 Душан Пророковић, нав. дело, 610.
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становништво представља преовлађујућу већину. Дистрикт Брчко12 предста-
вља још једну неуралгичну тачку геополитичког положаја Босне и Херцеговине 
и Републике Српске, чијим би одвајањем од стране непријатељских структура, 
Република Српска била подељена, а целовитост њене ентитетске територије 
угрожена, што би за последицу имало и нарушавање могућности територијал-
ног повезивања Београда и Бање Луке.13

Од свог настанка до данас, Република Српска је изложена константним 
геополитичким притисцима и од стране спољашњег фактора, али и изнутра, у 
покушајима да се деструира и оконча њена егзистенција у форми српског енти-
тета у оквирима Босне и Херцеговине. Ове геополитичке претње Деспотовић је 
груписао и систематизовао у три групе. Прва група претњи долази изван самог 
региона и могуће их је окарактерисати као „глобалне” (мисли се на интересе 
великих геополитичких сила и савеза, САД, Немачке, НАТО). Ове претње та-
кође можемо означити и као „алохтоне”. Затим, друге „регионалне” (Турска, 
Ватикан) и треће „локалне”, које долазе од суседа Босне и Херцеговине, а пре 
свега од стране Републике Хрватске.14 

Као пример глобалних геополитичких претњи можемо издвојити претње 
Европске уније и Вашингтона, као и константних атлантских геополитичких 
импулса и инсистирања на даљим европским и атлантским интеграцијама Бо-
сне и Херцеговине, које би, уколико би се оствариле на предвиђени начин, 
угрозиле српски национални корпус и антагонизовали га за дужи период про-
тив телурократске, евроазијске геополитичке групације коју предводи Руска 
Федерација. С друге стране, актуелно политичко руководство Републике Срп-
ске се определило за непосредније економске и политичке односе са Русијом, 
као и за обазрив наступ према Европској унији. У перспективи, Република Ср-
бија и Република Српска би требало да ускладе сопствене спољне политике, 
поготово када је реч о државним потезима попут учлањења у Европску унију и 
евентуално у НАТО.

Као регионална сила у економском и демографском нарастању, Турска у 
великој мери испољава свој геополитички утицај на Балкану. Она на Балкану 

12 Територија Дистрикта Брчко формално одваја два дела Републике Српске (источни и за-
падни), она се рачуна у укупну територију Републике Српске, али је административно ова тво-
ревина самостални субјекат унутар Босне и Херцеговине, а политички је значајно везана за цен-
тралне органе власти у Сарајеву. Види: Душан Пророковић, нав. дело, 607.

13 Стипе Месић је током рата у БиХ стварао савез са муслиманима, са стратешким циљем 
уништавања Срба и њиховог ентитета западно од Дрине. У својој изјави датој у јануару 2010, 
нагласио је како би у случају отцепљења Републике Српске послао војску у Дистрикт Брчко и 
пресекао коридор, чиме би српски ентитет у БиХ престао да постоји. Милован Суботић, Екстре-
мизам под окриљем религије: исламистички екстремизам на примерима БиХ и Србије, Медија 
центар „Одбрана”, Београд 2015, 121. 

14 Љубиша Деспотовић, Глобализација и геополитика идентитета, Каирос, Сремски Кар-
ловци 2017, 203.
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наступа путем своје спољнополитичке доктрине, стратегијске дубине и праг-
матичне политике у виду неоосманизма, чију „најцеловитије теоријско и про-
грамско уобличење као и актуелну практичну спољнополитичку примену” је 
дао Ахмет Давутоглу.15 Турска је, како сматра Дарко Танасковић, трасирала 
неоосмански пут обнављања политичког утицаја и реафирмисања османског 
духовног, културног и политичког наслеђа у регионима који су некада били у 
саставу Османског царства.16 У склопу своје спољно-политичке оријентације 
Турска, између осталог, има за циљ јачање Босне и успостављање међународ-
ног правног темеља којим би се заштитили муслимани на балканском просто-
ру. У том смислу, босански муслимани и Албанија чине два темељна и тради-
ционална ослонца османско-турске политике на Балкану.17 Уколико би се у 
потпуности пресекла веза између Санџака, Косова и Метохије и Босне, опста-
нак Бошњака би – како у својој књизи Стратегијска дубина наглашава Даву-
тоглу – потенцијално био угрожен, због чега је од превасходног значаја одржа-
ти постојећи коридор код Горажда.18

Турска је током Рата у Босни и Херцеговини одлучно и упорно подржавала 
босанскохерцеговачке муслимане. Такве врсте неприкривене пристрасности 
нису се одрекли ни турски званичници. О озбиљности турских намера на Бал-
кану и Босни и Херцеговини сведочи говор Ахмета Давутоглуа из октобра 
2009. године у Сарајеву. Говорећи о намерама Турске и њеној решености да се 
првенствено својим политичким капацитетима ставу у функцију обнове 
Османског царства, Давутоглу наглашава посебну важност Босне у концепту 
неоосманизма: „У време Османске државе балкански регион је био центар 
светске политике у XVI веку. То је златно доба Балкана. [...] То је био османски 
Балкан. Ми ћемо обновити овај Балкан. [...] Имамо више Бошњака који живе у 
Турској него у Босни! Више Албанаца који живе у Турској него у Албанији! [...] 
Зашто је тако – због османског наслеђа. За све ове различите народе на Балка-
ну, Средњем истоку и Кавказу, Турска је сигурно уточиште, њихова домовина. 
[...] И ми смо сигурни да је Сарајево наше. [...] Ми ћемо реинтегрисати балкан-
ски регион. [...] За дипломате из другог дела света босанско питање је техничко 
питање. За нас је то питање живота и смрти. За нас је територијални интегритет 
Босне и Херцеговине једнако важан као и територијални интегритет Турске. За 
Турску је безбедност Сарајева једнако важна као и безбедност и просперитет 
Истанбула”.19 

15 Дарко Танасковић, Неоосманизам: доктрина и спољнополитичка пракса, Службени гла-
сник, Београд – Службени гласник Републике Српске, Бања Лука 2010, 35.

16 Исто, 8.
17 Исто, 93.
18 Цит. према: Исто, 93–94.
19 Цит. према: Исто, 44–45.
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Дакле, турско-муслимански геополитички импулси показују интенцију да 
се на овом простору Централне и Западне Европе, преко Босне, успостави тзв. 
„зелена трансверзала”.20 Могли бисмо, стога, закључити да је повратак Турске 
на балканске просторе само сегмент знатно већег пројекта уклињавања свеу-
купне муслиманске стратегије за продор ислама даље у Европу. 

Главна геополитичка претња по опстанак Републике Српске долази ипак 
изнутра и те претње можемо назвати и аутохтоним. Оваква врста претњи про-
излази из специфичне позиције и настојања муслиманског политичког руко-
водства да „по сваку цену од БиХ створи унитарну државу под њиховом доми-
нацијом те да војно контролишу целу територију овог државног провизорију-
ма насталог вољом страних сила како оних са Запада (Немачка, Француска, 
САД) тако оних и са Истока (Турска, Саудијска Арабија, УАЕ, Пакистан, Иран, 
Малезија), које припадају исламском религијском и цивилизацијском кругу”.21 

 
2. Безбедносни изазови и ризици по Републику Српску

Безбедносни ризици и изазови за Републику Српску су у непосредном од-
носу међузависности, као и геополитичке претње које произлазе из њеног гео-
политичког, географског и геостратешког положаја. Према Деспотовићем схва-
тању, овакав положај је „геополитички компликованији и безбедносно још 
ризичнији када се сепаратно посматра његов део у БиХ, односно Републици 
Српској. Босна и Херцеговина је дугорочно гледано неодржива творевина зато 
што је саздана од самих цивилизацијских противречности и религијских ра-
злика које су вековима већ сучељене у фазама жешћег или блажег сукобљавања 
(БиХ се може узети као типичан пример поцепане земље)”.22 

И безбедоносни ризици по Републику Српску, као и када је било речи о 
геополитичким претњама, могу се систематизовати у три групе: 1) основни 
извор ризика који долази из саме Босне и Херцеговине („унутрашњи” или 
„аутохтони”), затим 2) претње и ризици које можемо означити као „глобалне”, 
као и 3) претње из региона које нису мање ризичне, особито оне које долазе 
из Хрватске – артикулисане као константа у спољнополитичкој оријентацији 
и испољаване кроз територијалне претензије према Босно и Херцеговини. 

20 „Зелена трансферзала или ’зелени коридор’ геополитички је концепт који се користи у два 
различита, мада међусобно повезана значења: а) као дугорочни циљ идеолога исламизма, на 
Балкану и шире, стварање географски непрекинутог ланца већинских муслиманских заједница 
или ентитета под доминацијом муслимана који ће се пружати од Турске на југоистоку до Цазина 
у Босни, б) као процес јачања етнорелигијске самосвести међу традиционално муслиманским 
заједницама на Балкану”. Милован Суботић, Екстремизам под окриљем религије, 196–197.

21 Љубиша Деспотовић, Глобализација и геополитика идентитета, 206. 
22 Исто, 212.



263Република Српска – геополитичке претње, безбедносни изазови и ризици

Глобалне и регионалне факторе безбедносних ризика бисмо да означимо као 
„алохтоне”. 

Република Српска је актер међународног Споразума дефинисаног правним 
актом, и у јавно-правном и међународно-правном смислу Дејтонски споразум 
је једнако важан за опстанак и Босне и Херцеговини, али и Републике Српске 
као њеног конститутивног чиниоца. Република Српска, дакле, представља 
страну у Споразуму која је учествовала у конституисању Босне и Херцеговине, 
док је Устав (донесен као Анекс 4 Дејтонског мировног споразума) кључни 
правни документ на којем почива ова државна творевина. С друге стране, ви-
соки међународни представници Уједињених нација су својим сталним реви-
зијама Дејтонског споразума, уз подршку светских центара моћи (као глобал-
них фактора), чинили његова бројна кршење и прекрајања, што је за последицу 
имало „преношење спољашњег суверенитета Републике Српске на БиХ – тво-
ревину која чак ни у имену нема атрибут републике”.23 По ’слову’ изворног деј-
тонског поретка, ентитети су искључиви носиоци права и суверенитета, а фор-
мирање Босне и Херцеговине је настало као резултат снажних притисака спо-
љашњих западних чинилаца (САД и ЕУ), са циљем да се оконча Рат у Босни и 
Херцеговини и да се очува међународни суверенитет Босне и Херцеговине.

У вези са праксом противуставног одузимања различитих видова утврђе-
них надлежности Републици Српској, огласио се у двама својим текстовима и 
Милорад Додик, указујући на бројне примере интервенционистичке политике 
и аката високих представника Организације уједињених нација за Босну и 
Херцеговину путем којих је, у нескладу са важећим Уставом, пренесена надле-
жност са ентитетског нивоа (Републике Српске) на државни, укључујући ства-
рање државног суда и тужилаштва као својеврсне конструкције високих пред-
ставника.24 Одлука о конститутивности народа донета је такође изменом Деј-
тонског споразума. Високи представници, како наводи Додик „одузимали су 
многе принадлежности Републици Српској. [...] Ради се о веома важним надле-
жностима ентитетским, као што су војска, правосуђе, царина. Стало се на по-
лицији када је српска власт пружила отпор. Сва решења наметнута су силом 
међународне заједнице. [...] Рецимо у расправи око војске можда се може наћи 
нека логика – да као међународно призната држава, БиХ треба да има једну 
војну структуру. Но она је и даље непомирљиво подељена, без обзира на то што 
видите манифестације неког заједничког деловања. У суштини та војска има 
три сегмента и под управом је НАТО, а не под управом БиХ”.25 

23 Момчило Суботић, Србија и Република Српска: политички процеси, Институт за политич-
ке студије, Београд 2017,  214. 

24 Види: Милорад Додик, „О суду и тужилаштву БиХ, или како је настало и како (не) може 
да опстане”, Нова српска политичка мисао, бр. 3/4, 2010, 129.

25 Милорад Додик, „Надлежности Републике Српске и покушај прекрајања  Дејтонског спо-
разума”, Нова српска политичка мисао, бр. 1, 2011, 19.
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Медијској кампањи урушавања Дејтонског споразума и преуређења Босне 
и Херцеговине, осим Педија Ешдауна се прикључио и Ричард Холбрук, крити-
кујући Републику Српску и њено политичко руководство и наводећи да она 
представља „грешку у прорачуну”. Тој кампањи се придружила и Хилари 
Клинтон ставом о „незавршеном послу” у Босни. На другој страни, настојање 
Турске да се уз подршку Вашингтона озбиљније инфилтрира и утиче на про-
мене у Босни и Херцеговини није на срећу српске заједнице уродило озбиљним 
резултатима, особито што је то било неприхватљиво јер су и у Турској процеси 
десекуларизације и реисламизације дубоко засекли у политички систем и у 
само турско друштво. Процеси реисламизације у Турској поклапали су се са 
процесима исламског буђења на Балкану, па су у вези са ратовима вођеним у 
последњој деценији прошлог века на простору бивше СФРЈ исказивали све 
већи радикализам, да би и данас Босна остала једна од „најплодоноснијих база 
за регрутацију, али и репатријацију бораца радикалног ислама”.26

Унутрашњи односи у Босни и Херцеговини, актуелни негативни економ-
ски трендови, мигрантска криза, стање криминалитета, као и других безбедо-
носних изазова, ризика и претњи утичу на стање у Републици Српској. Међу-
тим, највише изражена претња јесте тероризам. Ова глобална и безбедоносна 
претња има и непосредне ефекте на безбедност Републике Српске. Она се ма-
нифестује не само вршењем конкретних терористичких акта (напад на поли-
цијску станицу у Зворнику), него и врбовањем у корист терористичких покре-
та и терористичком обуком, односно преко укључивања држављана Босне и 
Херцеговине као страних терористичких бораца у Сирији и Ираку. Посебно 
негативне безбедоносне претње и последице испољавају се након њиховог по-
вратка у Босну и Херцеговину.27 

26 Све је то било могуће постићи јер су „за долазак муџахедина у религијску мисију на Бал-
кан деведесетих година прошлог века, била обезбеђена два нужна предуслова”. Први је био, по-
стојање оружаног конфликта у којем муслимани учествују, и други постојање локалног покрета 
„исламског буђења”. Оба ова услова била су испуњена још током ратова који су потресали бившу 
СФРЈ, у процесима њеног разбијања, уз значајан допринос страних фактора, међу којима је осим 
главног евроатлантског, континенталног (Немачка) и верско-конфесионалног интереса (Вати-
кан), и исламски био особито снажан и радикалан. Једном започет процес реисламизације није 
значио само вишедимензионалну (верска, културна и политичка димензија) обнову идентитета 
муслимана на Балкану – као што је то уосталом требало да буде и на ширем исламском простору 
– већ је недвосмислено послужио као основа за радикализацију политичког ислама који се као 
идеологија и програм исламизације има остваривати у свим зонама које су у перцепцији ислам-
ских вођа препознате као потенцијално исламске. Љубиша Деспотовић и Зоран Јевтовић, Геопо-
литика медија, Каирос, Сремски Карловци – Култура полиса, Нови Сад 2019, 139.

27 Миле Шикман и Предраг Ћеранић„Угрожавање безбједности Републике Српске, са посеб-
ним освртом на тероризам”, Политика националне безбедности, год. 8, бр. 1, 2017, 75–96.
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Изузев ових класичних изазова и ризика по безбедност, требало би скре-
нути пажњу и на најважније ’атипичне’ безбедносне изазове: успон недржав-
них субјеката као што су међународне мреже организованог криминала, гра-
ђански ратови и насилне промене режима, утицај деградације животне околи-
не, последице демографских промена и сајбер ратови.28 Дугорочно гледано, 
демографски проблем је највећи проблем целог Балкана. Цео овај простор је 
последњих тридесетак година суочен са процесом нагле депопулације, изазва-
не сплетом различитих фактора као што су: пад наталитета, исељавање и изме-
њен систем вредности. Безбедносни аспект демографије није умањен чињени-
цом да се српски простори скоро подједнако празне као и простори околних 
народа. У овом тренутку чак и муслиманско становништво у нашем окружењу 
(Бошњаци, па и Албанци), које се перципира као највиталније, бележи сличне 
демографске тенденције. Уз то, Република Српска је најслабије насељен про-
стор на Балкану са нешто више од педесет становника по квадратном киломе-
тру. Тако, на простору источне Херцеговине данас живи између седамдесет и 
осамдесет хиљада становника. Осим Херцеговине, популационо је највише 
угрожено горње и средње Подриње.29 

Република Српска нема стратегију за спречавање даље депопулације тог 
простора нити за обнову и запошљавање млађег становништва. Ради се о гео-
стратешки изузетно важном простору за српски народ, јер се преко њега пове-
зују Србија, источна Босна и Црна Гора, али и Бока которска (уз Херцег Нови 
као општину са најизразитијом српском већином). Као неуралгична тачка оп-
станка али и угрожености јединствене Републике Српске, Брчко би морало да 
буде предметом сталног мониторинга, будући да се на малом простору показу-
је од колике важности може да буде демографско кретање становништва у јед-
ном или другом смеру. Било како било, за српско становништво у Босни и Хер-
цеговини од пресудног значаја јесте да се одржи постојећа демографска слика, 
уколико је већ нерационално очекивати да се она у ближем временском одсто-
јању измени у српску корист.

28 Миша Ђурковић, „Нетипични изазови за безбедност Србије и Републике Српске”, Поли-
тика националне безбедности, год. 8, бр. 1, 2017, 97–110. 

29 Душан Пророковић, „Значај Подриња за националну безбедност Србије и Републике Срп-
ске”, Политика националне безбедности, год. 8, бр. 1, 2017, 111–127.
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Abstract: Among the around 2,000 codices representing the Venetian chronicles writ-
ten between the 11th and 18th centuries, we selected the anonymous chronicle in manuscript 
It. VII, 2592 preserved at Marciana National Library in Venice, presenting a history of this 
codex and to establish to a certain extent its position inside of the Venetian historiography. 
This paper presents in extenso the fragments in the chronicle that deal with both the Byzan-
tines and the Muslims, so that to be used by those scholars interested in the representation 
of the Levant in the Venetian viewpoint 17th century. It is not necessary to regard these rela-
tionships as a clash of civilizations, since they should not be seen exclusively through the 
warfare optic, but also through the military, diplomatic, and commercial co-operation.

Keywords: Venetian chronicles, Venetian historical writing, Venetian history, Vene-
tian–Byzantine relationship, Venetian–Muslim relationship, classical crusades

Codex It. VII, 2592 (12484) reached Marciana National Library by achievement 
from Phillipps collection in Cheltenham, Gloucester (no 5195). The former Marcian 
catalogue “Soggetti Veneti” regards it concisely as “fino al 1247”, while Carlo Cam-
pana’s catalogue uses the title of “Cronaca di Venezia sino all’anno 1253”2. Its two 
first pages have a different handwriting than the remainder of manuscript. Quite 
difficult to be deciphered, it contains a material referring to year 421, when Venice 

1 Шербан В. Марин, Национални архив Румуније (Букурешт), Одељење за документацију, 
публикације и научне активности, Румунија 

2 Carlo Campana, Cronache di Venezia in volgare della Biblioteca Nazionale Marciana. Catalogo, 
Venice 2011, p. 171.
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was supposed to have been founded, and to the legend of its foundation on behalf of 
the Paduan consuls (p. 1a), followed by a list of the doges and magistri milites that 
governed Venice in its first centuries (p. 1b–2b). The entire remainder of the codex 
has one of the same handwriting, although it is about a miscellanea. The chronicle 
itself begins by referring to the first doge of Venice, as follows: “Paulus Eracleano 
ouero Anasesto fù il el primo Dose fatto per el Populo Venetiano nella Cita di Raclin-
ea al presente nominata Cità Nova del’anno 709 [...]”3 (p. 3a). The last passage deals 
with the passing away of Doge Marino Morosini (1249–1252): “Hauendo uiuto el 
Dose nel Dogado anni 3 et mesi 7 per la gran vecchieza paso della presente uita et fu 
sepolto nella prima intrata della giesia di San Marco.”4 It adds: “Fine del libro Primo”5 
(p. 36a), so that the following book(s) is/are lost and perhaps has/have never been 
written. In addition, the codex contains a text entitled “Historia del sangue miracu-
loso che si conserua in Venetia nela Chiesa di San Marco” (p. 36b–37a), other theo-
logical materials (p. 37b–38a) and a diary narrating events in 1684–1687, focusing 
upon the Venetian fleet’s tactical exercises in the Adriatic Sea and the naval confron-
tations with the Ottoman Turks (p. 38b–86a). As a whole, codex has no graphical 
adornments and the copier does not use colours or other elements to emphasize a 
passage or another. The page number belongs to the librarians at Marciana and is 
placed on the right top of each page.

The last year clearly mentioned in the text is indeed 1247, a fact that is in accor-
dance with the note in the former Marcian catalogue. It is just that the reference to 
that year is related to the election of Doge Marino Morosini, and not to his passing. 
As a matter of fact, the year in which the narration comes to an end should therefore 
be 1250. However, as in many other Venetian chronicles, it is about an error in dat-
ing, since Morosini’s dogeship took place in reality  between 1249 and 1252.

For this manuscript, the classical version of the Marcian catalogue does not es-
tablish the belonging to a particular century. However, since it includes a diary for 
the period between 1684 and 1687 and especially the fact that it uses one and the 
same handwriting represent proofs that the part of the codex including the chronicle 
also belongs to the end of the 17th century. As for C. Campana’s viewpoint, the codex 
should be dated in both 16th and 17th centuries6.

By now, the chronicle has not been taken into consideration by any scholar. As 
a consequence, it has not been compared to any other Venetian chronicle/codex. 
Personally, I proposed a comparative text referring to the first part of the legend of 
Manuel I Comnenus7. On that occasion, I compared it with the following codices: 

3 A partial version for the incipit also in Ibidem.
4 See also Ibidem.
5 See also Ibidem.
6 Ibidem.
7 Șerban Marin, “Venice and translatio imperii. The Relevance of the 1171 Event in the Venetian 

Chronicles’ Tradition”, Annuario. Istituto Romeno di cultura e ricerca umanistica di Venezia 3 (2001), p. 
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M 25438, M 15869, M 157710, M 79811, M 256012, M 55013, M 256314, M 1274 (pseudo- 
-Zancaruola)15, M 10 (pseudo-Donato)16, M 56 (pseudo-Erizzo)17, M 2580 (pseudo- 
-Veniera)18, M 791 (pseudo-Veniera)19 and with the work of Marcantonio Sabelli-
co20.

45–103 (75–76); Idem, “Imaginea împăratului Manuel Comnen în cronistica veneţiană”, Revista Istorică, 
new series, 11 (2000), 1–2, p. 31–57 (42).

8 See Anon., Cronaca di Venezia fino al 1356, Venice, Biblioteca Nazionale Marciana, manuscript It. VII, 
2543 [= 12435], 16th century. See also C. Campana, op. cit., p. 151–152 (Cronaca di Venezia sino all’anno 1360).

9 See Anon., Cronaca Veneta dal principio della città fino al 1450, Venice, Biblioteca Nazionale Marciana, 
manuscript It. VII, 1586 [= 9611], 17th century. See also C. Campana, op. cit., p. 126 (Cronache di Venezia, but 
dated in the 16th century).

10 See Anon., Cronaca della Città di Venezia dalla sua fondazione fino all’anno 1400, Venice, Biblioteca 
Nazionale Marciana, manuscript It. VII, 1577 [= 7973], 18th century. See also C. Campana, op. cit., p. 126 (Cron-
aca di Venezia sino all’anno 1400).

11 See Anon., Cronaca Veneta dall’origine della città sino all’anno 1478, Venice, Biblioteca Nazionale Marci-
ana, manuscript It. VII, 798 [= 7486], 16th century. See also C. Campana, op. cit., p. 115 (Cronaca di Venezia 
sinno all’anno 1425, but dated in the 15th century).

12 See Anon., Cronaca di Venezia fino al 1432, Venice, Biblioteca Nazionale Marciana, manuscript It. VII, 
2560 [= 12452], around year 1450. See also C. Campana, op. cit., p. 159 (Cronaca di Venezia sino all’anno 1432, 
dated in the 15th century).

13 See Anon., Cronaca dall’origine di Venezia sino all’anno 1442, Venice, Biblioteca Nazionale Marciana, 
manuscript It. VII, 550 [= 8496], 15th century. See also C. Campana, op. cit., p. 92 (Cronaca di Venezia sino all’an-
no 1442, but dated in the 16th century).

14 See Anon., Cronaca di Venezia fino al 1441, Venice, Biblioteca Nazionale Marciana, manuscript It. VII, 
2563 [= 12455], 15th century. See also C. Campana, op. cit., p. 160 (Cronaca di Venezia sino all’anno 1444).

15 See Cronaca Veneta supposta di Gasparo Zancaruolo, dall’origine della Città fino al 1446, Venice, Biblio-
teca Nazionale Marciana, manuscript It. VII, 1274 [= 9274], 18th century. See also C. Campana, op. cit., p. 123 
(Cronaca di Venezia già attribuita a Gasparo Zancaruolo).

16 See Antonio Donà, Cronaca Veneta dall’anno 687 al 1479, Venice, Biblioteca Nazionale Marciana, man-
uscript It. VII, 10 [= 8607], 17th century. See also C. Campana, op. cit., p. 24–25 (Cronaca detta Veniera, sino 
all’anno 1479). See also Șerban V. Marin, “Venice, Byzantium and the Muslims (prior to 1345) According 
to the Chronicle Ascribed to Antonio Donato”, Vizantiyskiy Vremennik 101 (2017), p. 299–322.

17 See Cronaca Veneta attribuita a Marcantonio Erizzo, fino all’anno 1495, Venice, Biblioteca Nazionale 
Marciana, manuscript It. VII, 56 [= 8636], 16th century. See also C. Campana, op. cit., p. 36 [Marcantonio Erizzo 
(?), Cronaca di Venezia sino all’anno 1495]. See also Ș. Marin, Crusades seen through Venetian Eyes – Between 
Being in Abeyance and Involvement. The Case of the Chronicle Ascribed to Marcantonio Erizzo, in Aut 
viam inveniam aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu (ed. by Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, 
Gheorghe Lazăr), Iaşi 2012, p. 121–144.

18 See Anon., Cronaca di Venezia fino al 1556, Veneţia, Biblioteca Nazionale Marciana, manuscrisul It. VII, 
2580 [= 12472], 16th century. See also C. Campana, op. cit., p. 168–169 (Cronaca detta Veniera sino all’anno 1556, 
dated in the 16th century).

19 See Anon., Cronaca di tutte le Casade della Nobil Città di Venetia, Venice, Biblioteca Nazionale Marcia-
na, manuscript It. VII, 791 [= 7589], 16th century. See also C. Campana, op. cit., p. 111–112 (Cronaca detta 
Veniera sino all’anno 1580).

20 See M. Antonii Sabellici, rerum Venetarum ab urbe condita, ad Marcum Barbadicum, Sereniss. Vene-
tiarum Principem & Senatum, Decadis Primae, in Degl’Istorici delle Cose Veneziane, i quali hanno scritto per 
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I have also noticed some other general similarities with Sabellico’s history of 
Venice, thus concluding that this chronicle represents here and there a simple trans-
lation in the Venetian dialect of this latter work in Latin. Anyhow, according to my 
classifications, the two works belong to the same category (3), in which I included 
sometimes also Flavio Biondo’s chronicle21 and accidentally Marino Sanudo’s Le Vite 
de’ Dogi22 and codex It. VII. 7123. The events that I have taken into account refer to: 
the captivity of Pietro Badoaro in Bulgaria in the 10th century24, the Venetian–Byzan-
tine matrimonial alliance in the 11th century25, the anti-Byzantine campaign of Doge 
Domenico Michele in 112626, the arrival of the crusaders in Venice in 120227, the 
election of Baldwin I as Latin emperor28 and of Tommaso Morosini as patriarch of 
Constantinople29, the reconquest of Ragusa in 120530.

Pubblico Decreto, Venice 1718. See also Ș. Marin, “Marcantonio Sabellico’s Rerum Venetarum and ‘the 
Definitive History of Venice’. The Beginnings of the Official Historiography in Venice?”, Revista Ar-
hivelor. Archives Review 90 (2013), 1–2, p. 134–177.

21 See Blondi Flavii Forliviensis, De Origine et Gestis Venetorum Liber, în Thesaurus antiquitatum et histo-
riarum Italiae, V, part 1 (ed. by Johann Georg Graevius), Leyden 1722, p. 1–26. See also Ș. Marin, “Flavio Bion-
do’s Venetian History and the Debatable Beginnings of the ‘Public Historiography’ in Venice”, Revista 
Istorică, new series, 25 (2014), 1–2, p. 101–121.

22 See Marini Sanuti Leonardi filii Patricii Veneti De Origine Urbis Venetae et vita omnium Ducum feliciter 
incipit, in Rerum Italicarum Scriptores, 22 (ed. by Lodovico Antonio Muratori), Milan 1733, p. 399–1252.

23 See Anon., Cronaca Veneta dal principio della Città fino al 1600, Venice, Biblioteca Nazionale Marciana, 
manuscript It. VII, 71 [= 7866], 17th century. See also C. Campana, op. cit., p. 43 (Cronaca di Venezia sino all’anno 
1100 circa).

24 Ș. Marin, “Un fiu de doge la curtea ţarului Simeon al Bulgariei. Cazul lui Pietro Badoaro”, Revista 
Istorică, new series, 18 (2007), 3–4, p. 375–391 (378).

25 Idem, “Who Was the Bride and Who Was the Bridegroom? A Venetian–Byzantine Matrimonial 
Alliance in the 11th Century – between History and Legend”, Annuario. Istituto Romeno di Cultura e 
Ricerca Umanistica 8 (2006), p. 53–74 (59).

26 Idem, “A Precedent to the Fourth Crusade. The anti-Byzantine Campaign of Doge Domenico 
Michiel in 1122–1126 according to the Venetian Chronicles”, Annuario. Istituto Romeno di cultura e 
ricerca umanistica di Venezia 6–7 (2004–2005), p. 239–266 (256–257).

27 Idem, “Venetian and non-Venetian Crusaders in the Fourth Crusade, According to the Venetian 
Chronicles’ Tradition”, Annuario. Istituto Romeno di cultura e ricerca umanistica di Venezia 4 (2002), p. 
111–171 (124).

28 Idem, “The Venetian ‘Empire’. The Imperial Elections in Constantinople on 1204 in the Repre-
sentation of the Venetian Chronicles”, Annuario. Istituto Romeno di cultura e ricerca umanistica di Vene-
zia 5 (2003), p. 185–245 (217–218).

29 Idem, “The First Venetian on the Patriarchal Throne of Constantinople. The Representation of 
Tommaso Morosini in the Venetian Chronicles”, Quaderni della Casa Romena 2 (2002), p. 49–90 (60).

30 Ibidem, p. 74–75.



273The Byzantines and the Muslims Prior to 1239 Seen from Venice, According to the 
Anonymous Chronicle in Codex It. VII, 2592 from Marciana National Library

As for the representation of Charles the Great, I included codex M 2592 in cate-
gory 2a31, along with codices M 2543, M 8932, M 559 (pseudo-Dolfin)33, M 205234, M 
2563, M 257635, M 2580 and the chronicle ascribed to Andrea Navagero36.

Fragments related to Byzantines and Muslims:

(4b, under Doge Obelerio Antenoreo, 804–811):
[…] et li fu da per agionto suo fiolo cioe fratello [sic!] nominato Beato el qual de 

consentimento del padre ando à Costantinopoli à Niceforo Inperador el qual lo uite 
uolentiera et li fecino grande honore et lo inuesti de molte dignitade alla Republica 
Venetiana.

(5a, under Doge Maurizio Galbaio, 764–787)37:
In dito tempo uene discordia tra l’Imperador di Costantinopoli et il dito Re di 

Franza per certe discordie trauenute tra loro interuenendo le cose di Roma doue fur-
no fate armate et da una parte et laltra et uenero fina in la Dalmatia con dite armate 
ma non fù fatto battaglia alcuna per la tregua seguita tra loro.

Passato la tregua la gente de Francesi preseno Comachio castello qual era in isolla 
circondato dalle acque doue in tal presa furno morti molta gente si del Imperador de 
Greti come di Venetiani che errano [sic!] colegati insieme el qual Niceta Imperador 
dapoi tal rotta ando à Venetia. Zonto chel fu li fu fatto grand’honore[,] in quel tempo 

31 Idem, “Veneţia – între Carol cel Mare şi Bizanţ. Reprezentarea momentului 800 în tradiţia cro-
nicistică veneţiană”, Analele Universităţii Bucureşti. Istorie 47 (1998), p. 3–44 (18).

32 See Anon., Cronaca Veneta dal principio della Città fino al 1410, Venice, Biblioteca Nazionale Marciana, 
manuscript It. VII, 89 [= 8391], 15th century. See also C. Campana, op. cit., p. 50–51 (Cronaca di Venezia sino 
all’anno 1410).

33 See Anon., Cronaca di Venezia, detta di Pietro Dolfino, dall’origine della Città sino all’anno 1418, Venice, 
Biblioteca Nazionale Marciana, manuscript It. VII, 559 [= 7888], 15th century. See also C. Campana, op. cit., p. 
96 (Cronaca di Venezia sino all’anno 1417).

34 See Camilo Abbiosi detto il Seniore di Ravenna, Cronaca di Venezia dall’origine della Città fino all’anno 
1443, Venice, Biblioteca Nazionale Marciana, manuscript It. VII, 2052 [= 8981], 17th century. See also C. Cam-
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also Ș. Marin, “Byzantium and the Muslims prior to 1345 seen from Venice, According to the Chronicle 
Ascribed to Camillo Abbiosi of Ravenna”, Revista Istorică, new series, 27 (2016), 1–2, p. 167–179.

35 See Anon., Cronaca di Venezia fino al 1501, Venice, Biblioteca Nazionale Marciana, manuscript It. VII, 
2576 [= 12468], year 1540. See also C. Campana, op. cit., p. 167 (Cronaca dei dogi sino all’anno 1501).

36 See Storia della Repubblica Veneziana scritta da Andrea Navagero patrizio veneto, in Rerum Italicarum 
Scriptores, 23 (ed. by Lodovico Antonio Muratori), Milan 1733, p. 923–1216. See also Ș. Marin, “Venice, Byzan-
tium, and the Muslims (prior to 1345) According to the Chronicle Ascribed to Andrea Navagero”, Revi-
sta Istorică, new series, 26 (2015), 5–6, p. 441–475.

37 The dogeship of Maurizio is placed by error after Obelerio Antenoreo’s one.
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li Venetiani comenzauano à rinchirsi per il trafegarsi nel mare con mercantie che 
portauano su’e zozo.

Dapoi fu tratato pace tra dito Imperador di Costantinopoli et il Re di Franza 
doue in queli tempi queste due potentie cioe Venetiani e Greti erano molti potenti.

(5b, under Doge Agnello Partecipazio, 811–827):
Nel suo tempo mando pur asai naue armate contra Saracini in fauor dello Impe-

rador Greco che lo molestauano andato, che fù tal armata non trouorno diti Saracini 
doue ritorno à Venetia.

(5b–6a, under Doge Agnello Partecipazio):
In dito tempo fu portato el corpo glorioso de meser San Marco à Ven[e]tia [sic!] 

per certi marcadanti Venetiani cioe per Rusticho et Tribun che errano [sic!] di Torce-
llo li quali con certa amicitia contrasero con un chaloiro [sic!] Christiano che erano 
in custodia della giesia doue era tal benedetto corpo.

El si trouaua vno Re in Alesandria che era signor di quela el qual faceua fabricar 
uno belissimo palazo el qual lo adorno de molte belle collone et pietre finissime le 
qual le face tuorle in tutte le giesie et lochi doue le se atrouaua doue nella Giesia di 
San Marco si atrouaua de molte beletissime [sic!] pietre de ogni sorte et di gran ualu-
ta doue le fece tuor contra el uoler de chiascheduno[.] Uedendo Stamario [sic!] mona-
cho et Teodoro prete tutti due creti [sic=Greci] quali stantiauano li et erano uardiani 
della dita giesia tal crudelta usata per dito signor in desfornir el suo tempio per la 
gran molestia haueuano auto et haueua dali diti marcadanti [some words are missing 
here!] qual Tribon da Malamocco et Rusticho da Torcello erano con X naue di mer-
cantia in Alesandria i quali furno atorno diti clereci [sic!] esortandoli li douesino 
darli el dito corpo che li darebono gran premi et oltra di questo che la Signoria di 
Ven[e]tia li premiariano molto[,] doue loro al prencipio recusorno à far tal cosa sacri-
legia à mouer quel corpo santo [...] [6a]

Tolto che l’ebbeno non sapeuano à quel modo portarlo alla naue che non li fusse 
trouato et per schiuar el pericolo grande che li potria esser intrauenuto si pensorno 
di meter dito corpo in una sporta grande framezo certi mezeni di carne di porcho et 
herbe et comeseno à coloro lo portaseno alla naue se nisuno li uoleseno cercarli doue-
seno cridar Ganzir che fra loro Barbari uol dir Porcho et cusi lo portorno alla naue et 
zonto furno la notte reuolsero tal glorioso corpo nelle uele che erano in inbuulate 
[sic!] per uolersi partire acio che nel far della cercha non li hauesero trouato.

Dapoi li fu fatto le cerche secondo el costume de tal lochi se leuorno del porto 
con grandma allegreza et deteno le uelle al uento doue essendo partiti [...].

(7a–7b, under Doge Pietro Tradonico, 837–864):
In dito tempo l[’]Imperator Costantinopolitano uene à Ve[ne]tia esortando dito 
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Dose douese far una potente armata contra Barbari i quali molestauano la Puglia 
doue dito Dose uolseno compiacer dito Michele Imperator i qual armorno 60 galie 
doue per questo el dito Dose fu fatto Protospatario el qual honore in quel tempo era-
no di primi che fuseno appreso li Imperatori Greci.

Saba capetanio di Mori uene in quel tempo in Italia et uene con gran armata di 
Barbari et ando nel porto de Ciuita Uechia, el qual messe la gente in terra et laso in 
guardia del armata molta gente et lui ando alla uolta di Roma el qual fece de gran 
ruuina et dano fino apresso Roma ma intendendo chel ueniua Guidone Francese con 
molta gente se leuo dello asedio che laueua fatto à Roma et torno indietro brusando 
et ruuinando molte giesie et palazi che fù una cosa crudelissima delle gran ruuine et 
mali fece diti Mori et Barbari et oltra di questo preseno Casino Castello el qual lo 
rouino doue fecero tanta ruuina et meno uia de gran presoni et robe che carghorno 
molte naue de tal botini le qual haueuano fatte uenir di Toschana le qual mandorno 
in Mauritan[i]a [sic!].

Dapoi fatto questo se ne ando con la dita armada in la isola de Cecilia et Taranto 
facendo grandissimi malli.

Teodocio che erra [sic!] uenuto per nome del’Imperator di Costantinopoli à Ve[-
ne]tia usite con la sua armata et con quella li haueua dato li Ve[ne]tiani per andar à 
trouar dita armata de Mori.

Intendendo Saba capetanio de dita armata Barbarescha della armata ueniua à 
trouarlo doue laso la impresa di Taranto et uene con l’armata à Crotone doue l’arma-
ta de Ve[ne]tiani et Creti [sic! = Greci] erano ancor zonto in quello locco et furno fa-
tto alcune scharamuze tra una parte et laltra doue poi furno alle man l’armata di 
Creti [7b] doue fu rotta et ruuinata dali diti Mori et fatto de molti presoni ma l’arma-
ta de Ven[e]tiani ando piu resarua [sic!] et alla fin non pote far non uenise alle man et 
fù rota ancor lei per la gran moltitudine de Mori che non poseno resistere à tanto 
inpito et furore de diti Barbari che furono molti taiati a pezi et molti anegati et cusi 
l’armata de Ven[e]tiani et de Greci andorno in ruuina.

Auta li Mori tal vitoria insuperbiti se ne uenero alla uolta di Dalmatia et fecero 
de gran ruuine et dani in dito locco et ruino molti castelli et fabriche et alcune naue 
de Ven[e]tiani che erano carghe di marchantia che ueniuano di Soria se ne acorse deli 
diti Mori se ne andorno nel colfo di Trieste doue furno prese et taiati tutti li Venetia-
ni a pezzi.

Venuta tal noua a Ve[ne]tia del’armata esser stata rotta et ruinata à Crotone et 
etiam delle naue prese di marchantia se turborno molto et se dubitauano di pezo ma 
ebeno per certi nauili uene à Ve[ne]tia che dita armata Barbarescha era andata in 
Ancona et quela alla improuisa presa et sachizata et dapoi esser partiti et andati in 
alto mare.
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(8a, under Doge Orso Partecipazio I, 864–881):
In dito tempo certa armata de Mori che se parti de Alesandria prese lisola di 

Candia et dapoi uene in la Dalmatia predando et sachizando tutti queli lochi et uene-
ron fino à Grado.

Doue il Dose con li Ven[e]tiani li mandorno al inpeto gente asai con armata li 
quali uendendose [sic!] disturbar se ne andorno con la sua armata ala uolta del alto 
mar con la preda haueuano fatto ma fu che Zuane fiolo del dito Dose zouene ualoro-
so inuesti in diti Barbari et li rompete et per tal causa se ne fugiteno in alto mare 
quelli schapolorno et cusi dito Zuane torno à Ve[ne]tia con la uitoria et per questo 
suo animo et cor ualoroso fu dato per compagno à suo padre Dose.

Dappoi dito Dose dapoi auto la uitoria contra Saracini ando […].

(8a, under Doge Orso Partecipazio I):
El qual Dose per lo Imperator di Greci fu fatto Protospatorio [sic!] et el Dose per 

non esser uinto di cortesia per tal cosa mando a donar al dito Basilio Imperator de 
Costantinopoli 12 campane di bronzo doue diti Greci comencorno [sic!] à sonar cam-
pane che prima non sonauano [...].

(9a, under Doge Pietro Tribuno, 888–912):
[...] el qual ancor lui da lo Imperator de Greci fu fatto Protospatorio [sic!].

(9b, under Doge Orso Partecipazio II, 912–932):
[...] qual dapoi fatto Dose mando Pietro suo fiolo à Costantinopoli dalo Impera-

tore et ancor lui fu fatto dal dito imperator Protospatorio [sic!] et tornando el dito suo 
fiolo à Ve[ne]tia con molti presenti auti dal dito Inperator […].

(9b, under Doge Pietro Candiano III, 942–959):
[...] et ancor lui fù fatto dalo inperatore de Greti Protospatorio cioe primo che 

porta spada per justitia [...].

(11a, under Doge Pietro Orseolo I, 976–978):
[…] et dapoi fece meter el corpo di S. Marco in la giesia dita etiam e la tauola di 

oro fatta in Costantinopoli fatta con mirabile arti fece ancora portare altre cose mi-
rabile et poste nelo altare grando doue si troua al presente et fù con solene festa et 
procesion portata.

In dito suo tempo i Saracini diuisi in due parti intorno in la Italia et presero Ca-
pua[,] Bario[,] citta di Peuci tra Brandici et la bocca del fiume Aufidio per tera et per 
mare asediorno i miseri citadini che per carestia erano riduti quasi al ultimo bisogno.

Dapoi l’armata de Ve[ne]tiani sotto la guida de Orsuollo dete socorso et trouo 
che la giente Barbara asedio el dito Bari doue dita armata de Ve[ne]tiani insieme con 
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larmata de Greci andorno asaltar diti Saracini et furno alle mani con li diti et queli 
rompero et tagliorno à pezi molti de loro et meseli in fuga et fecero molti botini.

Dapoi zonto l’armata in Ve[ne]tia con la uitoria delli Saracini […].

(12b, under Doge Pietro Orseolo II, 991–1009):
[...] el qual otene con l’imperatori Basilio et Alesio de Costantinopoli che li mar-

cadanti Ve[ne]tiani fusero asenti de ogni gabela per tutta la Grecia è similmente otene 
beneuolenza et con la Signoria di Soriani et etiam de Taliani.

(14a, under Doge Pietro Orseolo II):
Dapoi el dito Dose mando Gioani suo fiolo et Otone suo fiolo al Inperatori Cos-

tantino et Basilio de Greci li quali soi fioli furno ornati de molti presenti dalli diti 
Imperatori [e] dapoi tornorno à Venetia.

(14b, under Doge Pietro Centranico, 1026–1032):
[...] che erano li parenti et amici del Dose confinato fora del Dogado in Grecia 

contra li congiurati.

(15b, under Doge Domenico Selvo, 1071–1084):
[...] el qual hauea vna donna Greca per moglie de grandisima superbia et altereza 

et era sta fiola del’Imperator de Costantinopoli la qual era tanta delicata che non si 
degnaua di lauarse la man ne la persona con acqua comuna ma solo con acque ado-
rifere et etiam non si degnaua tochar cibi con le man nome con pironi d’oro et con 
certe chauele doro mandauano li cibi nel suo corpo. El suo letto erano [sic!] coperto 
de tante sorte d’odori che per tanti soaui odori che chi intrauano nela sua stantia li 
toleuano la memoria et lo inteleto per li diti acuti odori et poi era tanto libidinosa in 
lusuria che lingua humana lo potria crederlo et per tal sua tanta delicateza uene in 
una infirmitade che li usiua tanta marza del suo corpo pucolente che el non si 
atrouaua ne acqua ne cosa alcuna li potese lauar tanta marza che li usiua del corpo 
suo et masime etiam piu del naso che de altro a tanto che la fu arbandonata [sic!] da 
tutti per non poter sofrir tanta inumerabil puza et uene a tal termine che non si 
trouaua persona alcuna li uolese atenderli ne zouernarla [sic!] per prezo alcuno ne 
medeci ne medecine la potese liberare et cusi tante sue delicateze se conuerse in ma-
zor bruteze et morite cusi miseramente.

(15b–16a, under Doge Domenico Selvo):
In dito tempo Michiel Imperator con tre filgioli [sic!] da Niceforo de Costantin-

opoli fu caciato el qual Michiel ando a trouar Roberto che era atorno Taranto che 
l’haueua asediato et lo mosse con promision de farlo Signor della Grecia el qual mos-
se el suo esercito et ando alla uolta di Durazo doue dito Michiel era con loro et quelo 
asedio.
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Niceforo inteso questo mando la sua ziente alla uolta di Durazo et poi mando 
inbasatori a Ve[ne]tia a rechiederli agiuto contra diti Normandi doue el Dose per es-
ser stato amicisimo del dito Niceforo fecero una potentissima armata et mandola in 
agiuto suo doue el Dose con dita armata ando a Durazo et fu ale man l’armata de diti 
Normandi et ala fine de una crudelissima bataglia l’armata de Ve[ne]tiani runpero 
quela del Signor Ruberto et diti Normandi et presero el sforzo delle naue loro et galie 
et libero Durazo delo longo asedio et li auerse lo mare che li diti di Durazo potesero 
nauegar che prima non poteuano. Fatta che ebeno la impresa di Durazo l’armata di 
Ve[ne]tiani retorno a Venetia con la uitoria auta contra Normandi.

Dapoi seguito questo Michiele et Alesio Imperatori di Costantinopoli saputo che 
l’armata de Ven[e]tiani erano [sic!] partita da Durazo et esser andata a Ve[ne]tia di 
subito andorno con altra armata qual haueuano refata et con molta ziente se ne ando 
alla uolta di Durazo et quelo asediorno et detero gran bataglie alla tera con gran 
mortalita di giente lebeno Durazo. [16a]

El Dose di Ve[ne]tia saputo questo di subito fece una altra armata et ando con 
quela alla uolta di Durazo et trouato l’armata di Normandi in quelo locco propio 
donde fecero laltro fato d’arme furono ale man dite armate ma per esser quella di 
Normandi di magior numero di legni et di ziente rompereno l’armata de Ve[ne]tiani 
che molti ne morsero et se afazorno [sic!] in mare et fu mal menata dita armata di 
Ve[ne]tiani et molti ne furno presi et pocha ziente scamporno de dita armata.

Saputo tal noua in Ve[ne]tia el populo preseno molto odio contra el dito Dose et 
retornato chel fu a Ve[ne]tia lo priuorno del magistrato [...].

(16a, under Doge Vitale Faliero, 1084–1096):
[...] doue subito fato trato con el suo populo che fose mandato imbasatori ad Ale-

sio Imperator di Greci et al qual rezesero che li Dosi hauendo sogiogato la Dalmacia 
et Coruatia [sic!] li fuse intitulato al nome di Dose di Ve[ne]tia et Dalmacia et Corua-
cia et cusi dito imbasatore [sic!=imperatore] li concedete et li imbasatori fu Domeni-
co Dandolo[,] Andrea Michiel et Giacomo Orio et cusi li diti otene.

(16b–18b, under Doge Vitale Michele I, 1096–1102):
[...] 1095 [...] et nel suo tempo fu mandato una grandisima armata neli locci di 

Terra Santa in Soria.
El capo di tutto lo esercito fu uno Pietro Romito [sic!] Francese el qual era stato 

in queli lochi santi et uedendo che tal locco stauano in poter della setta Machometa-
na doue trouandose in Gierusalem li parue in reuelation Jesu Cristo benedeto et li 
dise che come el fuse in n[’]Italia hauese anonciar al Sumo Pontifice et al Rè di Fran-
cia et l[’]Imperator et tutti li principi Cristiani che i debano uendicarsi de tante cru-
delta che ueniuano fatto ali miseri Cristiani da questi crudeli Pagani che li sariano in 
agiuto di loro.
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Doue el dito Pietro Romito uene in n[’]Italia et se apresento dauanti Papa Vrban 
qual si atrouaua in Roma et feceli la imbasiata et dapoi se parti et ando in Franza et 
in l[’]Alemagna et da tutti li principi Cristiani et a tutti li naro, queli li haueua reue-
lato Cristo gloriosissimo et tutti esortauano a si tanta gloriosa opera in beneficio della 
fede di Cristo.

Dapoi dito Papa Vrbano fece redur uno Concilio nella citta di Auerna nela qual 
li uene tutte le imbasarie de Cristiani et come furno adunati li fece una belissima 
oratione piena di santitade mostrandoli le grande crudelta che ano usato diti Pagani 
et usano ali miseri Cristiani in quele parte non ostante per el pasato quante tiranie 
et sachizamenti et rouine ano dato nella misera Italia et nella Franza[,] nella Spag-
na[,] nella Alemagna come tutti sano et che non intendino piu soportar et che Iddio 
eterno con el suo fiolo meser Jesum [sic!] Cristo li a fatto intendere chel debbi far 
intender questo a tutti li principi Cristiani che non debino piu soportar tanti strazia-
menti che i fanno ali poueri della sua Santa Leze et ano fatto per el pasato in tutte le 
tere et lochi de Cristiani. Et dicono tanto bene et sempre con le lacrime alli ochi che 
comosse el core a tutti queli a una medema uoce cridorno di far questa santissima et 
bona opera doue fu concluso se hauesse a far intender per tutta la Cristianitade che 
tutti queli che uoleuano andar in tanta magna inpresa se hauesero redur tutti con 
una Croce rossa sopra la spala acio se sagesero el numero de queli che uoglino andar 
doue in spazio di breuissimo tempo furono trouati persone 300 millia delli quali 
erano condutiere [sic!] di questa santissima impresa Gotifredo[,] Eustachio[,] Bal-
douino di Bolzioni[,] Raimondo Alemano[,] Roberto Conte di Fiandra[,] Hugone per 
cognome Magno fratello di Felipo Re di Franza[,] Stefano Conte di Carnuti[,] Po-
diense Prelato et Pietro Eremita autor della impresa. [17a]

Questi dapoi tutti chi per la uia di Alemagna[,] chi per la uia di Ongaria et d’altri 
lochi se scomenzauano a redur alla uolta de Costantinopoli et altre natione se redu-
sero alla uolta di Roma al Pontifice de li quali se redusero in tre parte[.] Vna andete a 
Brandici[,] vnaltra a Bari et laltra a Otrento [sic!] nominato in quelli tempi Hichonte 
[sic!=dr] quali se haueuano in queli lochi se haueuano a inbarchare.

Zonto che furno gran numero di gente in Costantinopoli et l’era con queli prin-
cipi Alemani et Ongari el dito Pietro Eremita et era l[’]Inperator Alessio qual ebbe a 
dire che tanta moltitudine de principi et signori de Cristiani se haueuano lasato 
condur da uno Pietro Eremita homo non esperto nele arme et cose apartinente de 
capitanio doue mesero a queli Principi in suspeto del fatto suo dubitando che nel 
pasar la gente nelle parte della Soria non essendo pratico dito Pietro Eremita de lar-
te militar ma esser homo buono doue deliberorno di far capo di tutto quello esercito 
Raimondo di sangue Alemano homo di molta cerelita [sic!] et dinzegno doue per 
consegio suo deliberorno aspetar el resto della giente che ueniuano d’Italia quale se 
erano inbarchate.
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Saputo tal noua li Turchi et Infideli del grande aparato de Cristiani che aueuano 
da pasare neli lochi di loro deliberorno con ingani ueder da tagiar a pezi li Cristiani 
masime queli haueuano scomenzato a pasare.

Pasato chel fu Raimondo con molta giente et essendo ariuato nel campo Niceno 
doue gran numero de Infideli se haueuano inboschati doue usiteno deli aguati et 
asaltorno li Cristiani al inprouista et ne amazorno asai che li trouo alla sproueduta 
doue el dito capitanio si tiro nel castello Esorgo qual fu abandonato da diti Infedeli 
acio la giente Cristiana se hauesero a metersi dentro. Esendo Raimondo nel dito cas-
tello con la giente li diti Turchi lo asediorno doue dito Raimondo esendo sta longa-
mente asediato di capetanio si fece fucitiuo [sic!] [e] con pochi delli suoi se ne ando 
nel campo delli Turchi.

Partito che fu el dito Raimondo del castello queli che erano rimasi dentro se de-
fesero ualorosamente ma alla fin non hauendo socorso ne uetuarie et patiuano molto 
dalla fame et erano molto stanchi per el combatere che alla fine parte si resero alli diti 
Barbari et queli che non si uolsero render furono tagiati a pezi.

Essendo stato queste cosa di sopra in questo tempo Pietro Eremita con la giente 
l’haueua prese [sic!] el castello nominato Cinico [sic!] qual ancor quelo asbandonato 
[sic!] dali habitanti.

La giente Taliana che erano a Bari giunse a Durazo doue dapoi tanto inumeroso 
esercito se deuisero in tre parte acio non patisero de uetuarie et cusi de parte in parte 
zonzesero a Costantinopoli et fecero li alozamenti.

Alesio Imperator si pensaua a qualche uia di poter tradir la dita giente de Cres-
tiani per hauer in suspetto tal esercito. La giente che si atrouauano a Brandici ancor 
quela passo nella Morea doue dita giente andauano sempre in ordinanza per dubito 
del dito Alesio Imperator non si fidar de lui doue pasorno senza contesa alcuna in 
Asia con molta uelocita et presteza del qual era capetanio de dita giente Boemondo et 
uolendo pasar una fiumara la qual la mita della sua giente paso, a sguazo et laltra 
mita uolendola pasar [17b] furno asaltati dalla giente del dito Alesio Imperator de 
Greci doue furno ale man et dito Alesio non potendo star saldo alinpeto di loro se ne 
ritorno ma con gra[n] [sic!] ocision di gente. Vedendo questo Boimondo la malignita 
del dito Imperator di Greci fece quatro squadroni della sua giente acio sel tornaua piu 
per serarlo di mezo et talgiarli tutti a pezi. Ma uedendo Alesio Imperator non poter 
hauer lintento suo et saper delle prouesion fate per Boimondo uolse ueder di pacifi-
carsi el dito et li mando imbasadori doue alla fin dito Alesio si fece amico al dito 
Boimondo et li reuelo molti soi secreti et fu fatto pace insieme et dito Alesio li oferse 
giente et caualli et arme et tutto quelo bisognaua, con questo che tutti li Principi 
Cristiani zurasero di non danificar el paese suo ne el suo Imperio eceto Jerusalem et 
cosi tutti li promisero con giuramento et tutte le giente passorno in Asia[,] solo Boi-
mondo che resto con el dito Alesio Imperator per dar espeditione alle uituarie per so 
esercito de Cristiani acio non patisero.
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Zonto che fu la giente Cristiana andorno alla citta di Nicea et quela asediola et 
deteli di molte bataglie ma per esser locco forte et dentro gran moltit[u]dine [sic!] di 
giente stentauano a prenderla et poi che li uene 60 millia Turchi insieme con giente 
Barbaro in agiuto di loro quali erano zonti alli monti et fecero intender a queli di 
Nicea che douesero mantenersi et che a uno certo giorno deputato tra loro douesero 
usir fora della tera contra li Cristiani et loro sariano alle spale ma el pensier li ando 
falato perche il Prelato Podiense qual era con una parte delo esercito a quela impresa 
[some words are missing here!] doue calato li diti Turchi et Mori deli monti furno alle 
man con li Cristiani i quali non potero star saldi al inpeto de Crisitani [sic!] che i 
forno roti et malmenati et scamporno alla uolta deli monti queli che potero fugire 
con grandissima mortalita di loro.

Partito che i furno zonse vn’armata nella fiumara mandata per Alesio Imperator 
la qual con le giente di tera circondorno la citta doue diti de Nicena se detero in poter 
de Alesio Imperator doue lui mandorno el fior della giente della tera in Costanti[no]
poli et la roba.

Ben che li signori Cristiani uedendo questo sapeuano bene esser tutta arte fatta 
per el dito Imperator Alesio ma per non mancar di far quelo che era el desiderio loro 
fecero non se ne acorzer de tal sua malignitade per non romper li desegni di loro.

Dapoi fato questo deuisero lo esercito in due parte acio la giente non hauesero 
a patire per hauer dandare per lochi magri et deserti et in capo di quatro zorni 
appreso un fiumicello [the verb is missing here!!] et li se fermorno. Boimondo per 
restorar lo esercito comando che tuta la giente se adunasero doue e dapoi per certe 
spie intesero che el ueniua gran numero de giente de Turchi et Mori doue li Cristia-
ni se mesero in ordenanza et andorno incontra el dito esercito de Barbari et li asal-
torno et fu fato una crudel[isi]ma [sic!] bataglia nela qual morite una gran moltitu-
dine de diti Barbari, et de Cristiani pochi perche el sforzo delle arme che adope-
rauano diti Turchi et Mori erano saete le qual pocco ofendeuano li Cristiani per 
esser ben armati ma li Cristiani li amazauano con maze [sic!] ferate et spade et 
arme astade [sic!] ma per la gran moltitudine de corpi morti de Turchi non poteu-
ano perseguitarli quali se tirauano apresso li monti et dapoi diti Turchi fecero testa 
con gran animosita metendo zozo li archi et uenero con grande inpeto et gridi 
come sono el costume di loro et fecero un altro fato d’arme che duro dalla prima 
ora del giorno fino a Vesparo [sic!] con gran mortalita di giente si da una banda 
come da laltra et si non azonzeua un altro squadrone de Ve[ne]tiani [sic!=Cristiani] 
che ueniuano dietro qual erano 30 millia caualli Cristiani haueriano auto da far 
contra linpeto di Turchi. Come diti Barbari [18a] Barbari [repeated in the text] uis-
te la gran moltitudine di giente che erano ariuata in socorso de Crestiani tutto lo 
restante di loro se retirorno alli monti et non uolsero li diti Barbari uenire piu alle 
man con Cristiani che se dubitauano. Ma uedendo queli principi Cristiani che li 
diti Barbari non uoleuano uenir alla bataglia fecero di subito leuar li corpi morti et 
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queli che haueuano la Croce sula spala li faceuano soterare et li Turchi brusarli 
doue delle spoglie de diti Barbari fu trouato gran richeza si de oro et argiento et 
robe et bestiami che suplite alla spesa inumerabile che i haueuano fato a condur 
tanto inumerabile esercito[,] dapoi fu trouato el numero deli Barbari manchati in 
dita bataglia quali fu per numero di 40 millia tra Siri[,] Caldei[,] Turchi[,] Arabi et 
Mesopotani [sic!] et oltra fecero molti presoni de loro[,] deli quali giente Barbara 
era suo capitano Solimano homo industrioso.

Dapoi fato tute queste operatione el dito Solimano con lo restante della giente 
che li era auanzato se parti de queli lochi et per tutto doue l’andaua el faceua intender 
che haueua auto uitoria et per tutto disipaua queli lochi sachizando le citade et por-
taua uia tuto. E questo faceua acio che lo esercito de Cristiani trouasero tuti li lochi 
stereli et ruinati et asbandonati [sic!] acio non hauesero uituarie ne altro al bisogno.

Dapoi partito li Barbari Boimondo con tutti li condutieri Cristiani se deliberorno 
di proseguir el suo uiagio di andar in Gierusalem et cosi si mesero et andorno doue 
per uie seche et stereli se ne andorno a Iconia qual e uicina al monte Tauro doue pre-
sero diti lochi et trouorno uituarie doue lo esercito se restauro per auer chaminato 
per lochi stereli.

Dapoi partiti de li andorno dapoi alquanti giorni a Heradia [sic!=cl] con lo eser-
cito quadrato con soma deligenza per dubio delli nemici et questo che i ebeno per 
spie che se haueuano adunato gran numero de Barbari con animo di combatere.

Dapoi gionti alla citta de Eraclia tutto el popullo li uene incontra oferendoli la 
cita et il poter loro doue restaurato la giente dapoi giorni quatro se partirono et diui-
sero lo esercito in due parte i quali andorno alla citta di Tarso la qual subito la ebeno 
et li auersero le porte et le detero in poter di Cristiani et a Baldouino fu dato el Prin-
cipato per consentimento di tuti et dapoi continuando el camino presero Edusa [si-
c!=e] e Manustra et altre molte cita et castelli se mesero sotto el gouerno de Crestiani 
[e] hauto che i ebeno stete alquanti giorni a reposar la giente et restaurarsi et dapoi 
andorno al monte Tauro con molta faticha et stente per esser la uia molto deserta et 
streta e sasosa et haueua el dito monte una uale molto profondissima et con gran fa-
tica passo el dito esercito el dito monte et fu forza pasarlo a piedi et menar li caualli a 
man et pasato li monti ebbeno la citta de Murasino quel se li fece in contra et se li 
dete in poter di loro.

Dapoi el dito esercito hauendosi reposato alquanto et restaurato la giente presero 
el camino uerso Antiochia doue tutti se mesero in ponto per combatere la citade et 
uidero che gran giente portauano molta uituaria nella citade con giente asai doue una 
moltitudine de caualli lezieri de Cristiani li asaltorno et meseli in fuga et presero le 
uituarie et giente asai di loro et molti ne amazorno et el restante scamporno nella 
citade doue tal uetuarie et bestiami furno molto grandisime nelo esercito de Crestia-
ni doue poi dito esercito ariuo al fiume dito Farfar et andorno atorno la cita de An-
tiochia [18b] et quela circondo con tuto lo esercito et conbatella la qual cinta [sic! then 
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corrected in the manuscript: cita] molto forte et molto populata, et cinta de due man 
di muri et atorno da una banda li bateua la fiumara et haueua tore 460 che Santo 
Pietro Apostolo pose la sua sedia come Capo delli Apostoli in dita citade dapoi la 
morte del Signor meser Jesum [sic!] Cristo.

Dapoi che lasedio era torno el dito locco fù al tempo che ancor tutte le uiuande 
erano sule piante che li soldati non patirono loro del uiuere benche i trouorno gran 
copia di formento in certe fosi et pozzi et molti bestiami ueniuano menati dalli Ar-
meni dalle montagne cioe pecore.

(18b, under Doge Vitale Michele I):
Mentre essendo lasedio atorno Antiochia hebbeno auiso come l’armata de Ve[ne]

tiani erano zonta in Soria laquale erano de 200 legni de ogni sorte armati et erano 
capitani di essa Enrigo Contarini Patriarca et Michiel fiollo del Dose ma auanti  che 
dita armata zonzese in Soria andorno a Rodi et la trouorno li Pisani con una armata 
i quali uenero alle man dite due armate perche li Pisani ingiuriorno li Ve[ne]tiani 
doue alle fine li Ve[ne]tiani furno uencitori et presero 22 galie de loro con homeni 
4000 doue come li capitani dell’armata Ve[ne]tiana detero diti presoni segnati con la 
Croce rossa sula spala li lasorno andar et restituirno le galie in poter di loro tenendo 
solo 30 homeni delli piu magiori per ostagi.

Dapoi l’armata de Ve[ne]tiani con prospero uento andete a Ionio doue presero 
Smirna doue in dito locco fu portato il corpo di San Nicolo el qual fu posto poi su lo 
Lido in una giesia al suo nome dedicata et dapoi sagiungino alla Soria.

(18b–19b, under Doge Vitale Michele I):
Li capitani Francesi auto che ebbeno Antiochia andorno alla uolta di Gerusalem 

et quella asediorno. Larmata de Ve[ne]tiani auto che ebbeno la Soria e ruinato l’arma-
ta delli nemici a Iope mesero giente in tera quali mandorno alla uolta di Gierusalem.

Auanti che la giente Francese hauesero Antiochia stentorno asai qual stetero 
atorno mesi 9 et patitero molto e da fame e da altro che tal fiata erano per asbando-
narla et nelo esercito li era gran romori perche la giente se doleuano contra di loro 
capitani de tanta miseria che ierano conduti et [sic!=a] morire cusi crudelmente da 
fame ouero li douesero condurli uia ouero uenire alla bataglia che piu tosto uoleuano 
morir in fati d’arme che morire da fame et siando in questo clamori li haueuano per 
spia che ueniua gran numero de nimici in socorso della citade.

Intendendo questo lo esercito de Cristiani ebbeno alegreza che piu tosto deside-
rauano morir combatendo che morir in tanta miseria doue uoltorno contra li nemici 
et uigorosamente gli inuestirono in loro doue furno fato una crudelissima bataglia 
con gran mortalita di giente non ostante che la giente Cristiana erano afanati del 
patimento della fame se operorno tanto che romperono li nimici et ne amazorno piu 
dela metta di loro et meseli in fuga doue fu trouato gran tesoro delle loro spoglie et 



Șerban V. Marin284

cusi li diti Cristiani ebbero una belissima uitoria et fu restaurato delle monitioni et 
uituarie de nemici la giente Cristiana.

Dapoi restaurato lo esercito de Cristiani se mesero a strenzer la citade ma li ocor-
se che uno Pietro nobile della citade amico di Boimondo dete la uia et el modo ali 
Cristiani a intrar in la tera et cusi in cao deli mesi 9 se impatronirno di quela doue 
Casiano Re di quela la notte il fugite et ando uerso li monti doue dali Armeni che 
erano in quele montagne con li suoi animalli è fu morto da queli. Auto che ebeno la 
cita de Antiochia con gran sparsion di sangue che furno trouato dalli nemici tra Tur-
chi et Mori et Tartari et della citade et altre gieneratione fu trouato de morti da per-
sone 10000 cento millia [sic!].

Dapoi auto la citade et hauendo reposato alquanto tempo et lasorno bone guar-
die et de consintimento [sic!] de tutti queli Principi Cristiani fece signore della citade 
Boemondo benche la uolsero darla a Alesio Imperatore di Costantinopolli qual non 
la uolse acetar tal [19a] signoria dubitandosi non fuse trauagliato dalli Francesi per li 
insulti che li aueuano usato hauanti el uenir in quele bande.

Moso che ebeno li eserciti uenero a Rugia et dapoi Albaria doue in dito locco 
stetero alquanti giorni per hauerlo et alla fine con li arieti [sic!] una cosa mai piu 
adoperata ma per uno Roberto monaco fu trouata cioe un traue [sic!] longo ferato nel 
capo el qual sospeso con funi cioe corde et da una banda e laltra per li soldati bateu-
ano nelle mura baterno asai a tera et masime vna tore in tre solari doue la giente 
Cristiana introrno per forza in la tera et quela presero et sachizola con gran mortali-
ta della giente che erano dentro.

Dapoi auto la tera et eserli zonto la inuernata alle spale se alozorno tuto lo eser-
cito parte in Antiochia et parte in Albaria et parte in Rugia.

Zonto che fu la prima uera lo esercito sotto el gouerno di Gotifredo se leuorno et 
uenero per la valle Camilla uicina alla cita di Tripoli et quela asediorno et comenzola 
a darli la bataglia per prenderla qual uedendo non poter cusi di breue hauerla lasorno 
una parte delo esercito in asedio di quela. Dapoi laltra parte delo esercito ando alla 
uolta della cita di Gibelo et dapoi a Tortosa ma queli prima ebbeno Gibelo et asedior-
no Tortosa e uedendo esser longo tempo in hauerla ancor quela las[c]iorno [sic!] ase-
diata.

El Re di Tripoli con persuasion delli capitani Cristiani fecero pace insieme el 
qual agiutorno lo esercito de Cristiani de uetuarie et arme et danari. Et fato che i 
ebeno tal pace restaurato lo esercito de Cristiani andorno alla uolta di Gierusalen 
[sic!] et gionti che i furno a Betelen et poi partiti de la andorno alla cita di Zebarin et 
dapoi al fiume Brain et dapoi in Berito cita marina et dapoi a Sagita et dapoi a Cesa-
ria et poi a Ramole [sic!] et stato li un giorno la matina andorno con le bandiere 
spiegate sotto Gierusalen[.] Gionto che i furno la, intro nelo esercito Cristiano tanta 
dolceza di cuore che se batauano in zenochioni per tera adorando quela citade in 
com[em]oration [sic!] della morte de Jesun [sic!] Cristo glorioso che sentiuano tanta 
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alegreza che le fatiche et stente che haueuano patito non li parse niente alla legrezza 
che li haueuano per leuar tanto santissimo locco de man de Pagani et nemici della 
fede di Cristo.

Zonto che furno lo esercito sotto Gierusalen lo asediorno da tre bande et asal-
torno la dita cita inuerso Tramontana ando Normando et Fiandrese Conte al inpeto 
alla porta nom[in]ata [sic!] del Proto martire[,] Dalla parte di Ponente Gotifredo con 
Tancredi se poseron al monte Sion[.] Dal mezo giorno si fermo Raimondo doue da 
ogni banda fu conbatuta molti giorni ma non potero farli cosa alcuna et fu morto 
sotto de gran numero de Cristiani che si uedeuano queli della tera far gran difese 
che li principi et condutieri se uedeuano in fuga et masima che lo esercito patiuano 
di uituarie doue un giorno deterno una crudelissima bataglia che duro fino al mezo 
giorno che non potero far cosa alcuna se Baldouino con 100 de gran numero di ua-
lorosi soldati salto dentro le mure per li tauolati che haueuano fato li nemici dentro 
et comenzorno a combater dentro della terra da laltra parte queli chon larieto [sic!] 
haueuano rotto saltorno dentro della porta talmente che li nemici se detero alla fuga 
et asbandono le defese doue li Cristiani introrno dentro et fecero grande ocisione e 
di homeni e donne et puti non guardando a nisuno et dapoi intrato li Cristiani li 
nemici fecero testa nel Tempio doue fù combatuto tutto [19b] uno giorno con gran 
spargimento di sangue da una banda et laltra che sopra el suolo del Tempio el san-
gue erano alto uno piede doue per li capitani de Cristiani fu fato sapere che douese-
ro restar del combatere et queli che butauano zozo le arme li perdonasero et queli 
che non uoleuano fusero morti doue tutti butorno zozo le arme et si resero et cusi li 
Cristiani se insignororno della citade et tutto dato in poter de Cristiani et questo fu 
lanno del nostro Signor misier Jesum [sic!] Cristo 1100.

Dapoi presa la citade Gotifredo fu fato Re della dita de consentimento de tutti 
queli principi signori et condutieri el qual non uolse metersi in testa corona doro 
con dire che el nostro Signore meser Iesum [sic!] Cristo non porto tal corona imo 
fu incoronato di corona de spine et cusi lui si messe in testa una corona fatta di 
spine.

Esendo li Cristiani dentro nella citade et hauendo fatto gran preda et restaurato-
si tutta la giente de tante fatiche fate fu auisato el dito Gotifredo che el ueniua gran 
numero di giente in soccorso della tera doue lui laso le guardie di essa et usite con lo 
resta[n]te [sic!] delo esercito della citta et uene contra li diti nemici doue non lontano 
di Asdona [sic!=cal] se incontrorno con li nemici loro doue fù fatto una crudelissima 
bataglia con gran ucisione di sangue si da una banda come da laltra che molte ore 
duro la bataglia et da poi li Cristiani furno uincitori et mesero li diti nemici in fuga 
et fu preso asaisimi presoni de loro Barbari con gran preda de botini et fù trouato 
esser morto [sic!] delli diti Barbari da persone 100 millia che fu una gloriosa uitoria 
doue poi diti Cristiani tornorno nella cita di Gierusalen con grandisima uitoria et 
con gran tesoro di oro et argento delle spoglie de diti nemici.
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(19b, under Doge Vitale Michele I):
Larmata de Ve[ne]tiani quando ebero messo la giente in tera per andar alla uolta 

di trouar lo esercito de Cristiani et quando se ebeno la cita di Gierusalen la giente de 
Ve[ne]tiani uenero alla uolta del’armata doueue [sic!] l’haueuano lasiata ma prima 
uene a Ribario et quela presero che li era etiam gran numero di giente Francese et 
Taliana et dapoi presero Cafa et fato questo uene al armata et la giente Ve[ne]tiana 
dapoi preso Ierusalen et queli lochi ueneron a Ve[ne]tia et el corpo di San Nicolo po-
sero a San Nicolo de Lio et quelo di San Todaro e [sic!=a] San Saluatore.

(19b, under Doge Vitale Michele I):
Dapoi in dito tempo li Normani comencorno a molestar la Grecia et Dalmacia 

deli quali erano signore di loro Rugiere [sic!] fratelo de Boemondo doue li Ve[ne]tiani 
fecero lega con Calo mano di Grecia figliolo del Re di Ongaria doue li Ve[ne]tiani 
fecero una potente armata et la mandorno nele parte della Puglia doue ocuporno 
Brandicio et a quelo lasorno guardie a torno et andorno per tutta la marina sachezan-
do et ruinando tuti queli lochi che meseron tuto quel locco in gran spauento et terore 
doue dita armata fata richa de botini se ne tornorno a Ve[ne]tia.

Calo mano non ostante che el non posedeua cosa alcuna nella Dalmacia non 
uolse che da nisuno potentato fuse molestata per la fede che haueuano dato alli Ve[-
ne]tiani et masime le tere et lochi poseduti per li deti Venetiani.

(20a, under Doge Ordelaffo Faliero, 1102–1117):
[…] nel primo [ano del] dogado chel fece fu una grossisima armata la qual an-

dorno in Soria et cusi ariuorno l’armata de Genoesi le quale armate andorno in agiu-
to di Baldouino quel haueua asediata Tolomaida et per lo agiuto de dite armate la 
prese la dita citade et dapoi auta l’armata de Ve[ne]tiani se ne uenero alla uolta de 
Italia et la non fece cosa alcuna et torno a Venetia.

(21a–22a, under Doge Domenico Michele, 1117–1130):
[...] nel suo tempo la Soria erano sotto sopra di guere tra Cristiani et Saracini 

doue Baldouino mandò inbasatori a Ve[ne]tia a dimandar socorso contra diti Saraci-
ni acio si potesero mantinir quelo che haueuano li Cristiani in quelle bande dapoi 
laquisto de Gierusalen el qual Baldouino era signore in queli lochi et uedeua la cose 
dei Cristiani che andauano a male per la gran moltitudine de Barbari che ogni giorno 
prendeuano qualche locco che erano [sic!] in potere di Cristiani et etiam mando in-
basatori prediti a Roma al Papa a dimandar socorso che le cose della Soria andauano 
in sinistro se non se li daua socorso di breue.

Intendendo questo el Papa et uedendo che agiuto poteua hauere alli signori di 
Italia trouo che nisuno non era boni ne poteua agiutar la dita Soria azeto [sic!=ezeto] 
che li Ve[ne]tiani doue mando inbasatori al Dose esortando quelo debi deliberar [sic!] 
quele tere et lochi ocupati da Turchi.
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Saputa la cosa el Dose della Soria si per Baldouino come etiam la esortatione fa-
tta per el Papa subito el dito Dose fece redur el populo et fecero secondo el costume 
loro consegio et li naro la cosa della Soria et quelo haueua mandato a dir el Papa doue 
dito populo prima fecero far molte procesione et oratione a Iddio che li metese in 
animo di quelo hauesero da far et erano etiam in tal consegio el Patriarca di Castello 
el qual fece una oratione al populo esortando quello a tale impresa et masime per 
denfension [sic!] della Terra Santa et locco loro et per le mercantie loro et etiam di 
hauer auto notitia dapoi uenuti li inbasatori de Baldouino lui esser stato preso da 
Balato [sic!] Re de Parti et portato in feri a Cara doue che tutti queli signori Cristiani 
che sono in quele bande se atrouano in fuga per la presa di uno tanto homo doue el 
dito Patriarca insieme con el Dose mose tuto el populo ad’una dolcitudine che tutti 
con le lacrime alli occhi comenzorno cridar che non si debbi piu tardar a far tal 
inpresa per mantener le cose della Soria et cusi fecero una potentissima armata et 
questo fu nella Giesia di San Marco.

El Dose uedendo in ordine larmata qual fu tra gallie, et naue et monto suso con 
tutta la giente et ando ala uolta della Dalmatia et poi fornita dita armata ancor li de 
giente se ne andorno in Cipro nel qual locco furno certificati quanta armata che era-
no delli nemici et doue la si ritrouaua qual era a Jope doue el dito Dose tolse refresca-
mento et ando a trouar li nemici uigorosamente et inuestili che loro haueuano ator-
niata la cita di Jope che se teniua per Cristiani qual se defendeuano uigorosamente.

Quando queli della cita uidero zonzer larmata de Ve[ne]tiani presero gran con-
forto et zonto larmata et [sic!] salto con gran furia li nemici doue fu fatto una crude-
lissima bataglia doue rompetero dita armata Barbarescha et molti ne tagiorno a pezzi 
et molti furno fatti presoni per tal sorte che diti andorno in gran ruina che chi poteu-
ano fugir si fugiua et cusi arbandonorno [sic!] lasedio doue fu preso il capetano di 
loro et molte naue Iopesi si trouorno liberi et el mar auerto che poteuano nauegar con 
loro mercancie.

Dapoi hauto li Ve[ne]tiani tanta gloriosa uitoria dali alquan[t]i [sic!] giorni segui-
torno 10 naue cariche di riche mercantie di quela giente in alto mare quale presero et 
trouorno uan grandisima richezza dentro che tutta larmata se fecero richi si li solda-
ti come etiam li galeoti.

Auto che ebero tal uitoria el dito Dose et segurato el locco ando con molta giente 
a uisitar queli santissimi lochi di Gierusalen doue per el Patriarca et queli signori li fu 
fatto grandisimo honore che si [sic!=di] subito uenuta haueuano rouinato li nemici et 
dapoi tra di loro [21b] uenero a parlamento de aquistar quelo che erano sta tolto per 
li nemici et tornarli soto el dominio de Crestiani et non sapeuano da quale prima 
douesero dar principio et deliberorno de scriuer tutte le citade et castelli su deli bole-
tini et queli meterli in uno bosolo et postolo sul’altare et far che uno fanciullo debi 
cauar per sorte et quela che uenira prima asediarla et cusi seguir d’ordine in ordine 
et cusi tuti diti signori se ne andorno nella giesia et dito che fo li diuini offici posino 
lo bosolo su lo altare et el fanciullo cauorno fuora et la prima fu la cita di Tiro.
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Cauata che fu dita citade andorno con lo esercito alla uolta di quella et lo Dose 
deli Ve[ne]tiani monto con tuta la sua giente nel’armata et ando alla cita per asediar-
la per mar et esendo comparso la fu fatto intender al dito Dose come dapoi partito 
delo esercito fu fatto gran tumulto di parlamento tra queli signori et capitani delo 
esercito Cristiano che diceua che lui era montato con tuta la sua giente su larmata et 
che quando fusero ale man con li nemici che lui con larmata se chazeria in alto mare 
et li laseria intrigati loro li.

Inteso questo el Dose ando in colera et ordino che tuti hauesero a dismontar da 
larmata et meter in tera de tute le naui et altri legni tute le robbe che erano su quele 
et dapoi fece butar uia del fondo di quele un pezo di tauola doue tal legni se afondor-
no et dapoi se reduse con queli signori principi Cristiani et li fece cognoser che li 
Ve[ne]tiani non erano mancatori di fede et che fariano el debito suo et che Iddio uo-
lese che facesero li altri doue tuti presero animo et ualore et cusi strensero la tera da 
tute le parte si da mar come da tera con le galie che aueuano saluate el dito Dose per 
molti respeti.

Esendo reduti tutti li capitani fecero consegio tra di loro da che banda douesero 
conbater la terra per esser quella grandisima et populata et molto in ordine di giente 
et monitione et etiam che loro aspetauano agiuto da una cita uicina doue uno che 
hauea pratica del paese li dise che se douesero meter a mente che i uederiano una 
colomba che anderia in la citade qual portaria qualche noua del altra citade et se ue-
dese con quale modo o uia di prenderla et cusi tuti comenzorno a meter a mente di 
tal cosa et cosi uidero aparire la dita colonba che uolaua uerso la citade et el populo 
comenzo a far gran rumore con gridi che spauentorno tal animale qual cadete abbas-
so et loro la presero et li trouorno una letera ligada atorno qual ueniua dalo esercito 
de Datino Re di Damasco qual scriueua chel ueniua con gran numero di giente in 
socorso di quela et che in breue giorni sariano li con lo esercito grande i aueuano et 
se douesero mantenersi et che subito gionti asalteriano li Cristiani et eli usirebeno; 
inteso tal cosa comenzorno a temer di tal auisamento ma se pensorno di contrafar tal 
letera et scriuer come il Re di Dannasco [sic!] non era in ordine di poter uenir con 
socorso alcuno et uedesero de far el meglio che poteuano doue fecero questo et la li-
gorno tal letera ali piedi della dita colomba doue era laltra et la butorno al uollo la 
qual subito suolo dentro la citade.

Auto queli di Tiro lo auiso del Re di Damasco molto afliti et adolorati et uedendo 
mancar el socorso per non esser straciati da Cristiani deliberorno di rendersi in poter 
di loro per manco male et cusi furno messe le bandiere su le tore di San Marco et de 
queli signori et con questa astucia di lettera ebeno la citade senza spargimento di 
sangue humano et certo fu cosa miracolosa de hauer auto auiso tale de dita colomba 
quale per tute le citade et lochi delle bande della Soria amaestrano tali animali che 
uano de locco in locco masime hauendo li nidi loro et cosi oseruauano in queli tempi.
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Auto che ebeno la citade fu conseso la terza parte al Dose di Ve[ne]tia per li pati 
et conuintione [sic!] che fecero tra di loro et hauer uisto la gran fede et liberalitade de 
loro usata et li detero etiam el titollo come se chiamaua Dose di Ve[ne]tia[,] Dalmacia 
li azonze Principe del Regno di Gierusalen. [22a]

Dapoi zonze Baldouino qual era sta fatto presone chel fu deliberato [sic!] che el si 
scosse per gran suma di danari doue saputo la gloriosa uitoria che haueuano auto li 
Ve[ne]tiani de lo hauer rotto larmata de Infideli et auerne presi asai et hauere liberata 
Jope delo asedio et hauer etiam usato quela liberalita de auer fondato bona parte della 
sua armata li comfermo [sic!] el tutto quelo li haueuano promesso li diti signori et 
principi Cristiani et li fecero de grandisimi honori et presenti alo dito Dose et ala sua 
armata.

(22a, under Doge Domenico Michele):
Mentre se faceuano queste cose nella Soria Caloiano fiolo di Alesio Inperator 

mosso da inuidia che li Ve[ne]tiani hauesero auto tanta honore nella Soria doue se 
deliberorno di mouer guera ali Ve[ne]tiani et cusi fece come el delibero doue fece 
gran esercito e per mar et per tera per ofender la nation Ve[ne]tiana doue per questa 
occasione fu forza ali Ve[ne]tiani arbandonar [sic!] la impresa de l[’]Asia.

Partito che fu larmata de Soria se ne uene alla uolta della Grecia per trouar lar-
mata de Coloiani [sic!] et andorno prima a Rodi et uolendo uituarie li Rodiani ghe le 
negorno doue diti Ve[ne]tiani ruinorno el castello et fecero gran ruine in quel locco.

Dapoi dito Dose se partirno di Rodi et se ne uene alla uolta de Cio et similmente 
quelo destruse doue in dito locco fu tolto el corpo di San Teodoro e portato a Ve[ne]
tia et posto nella Giesia di San Marco nella capella.

Dapoi dita armata Ve[ne]tiana per la aspreza de linuerno se redusero a Siri per 
esser loro [sic!=locco] abile alla guera et in quela inuernata presero molti lochi della 
Grecia et isole dapoi presero el Peloponese et Modone doue lasiorno giente in guardia 
di quello et uene ala uolta dela Dalmacia et trouo che etiam che queli di Zara haueu-
ano scazato li retori doue la presero et poi la destruzero acio non li hauesero piu oc-
casione di far rebilione [sic!][,] dapoi presero Spalato et Traù quali lochi presero con 
le arme[.] Dapoi fornito [sic!=finite] le cose della Dalmatia con la sua armata integra 
el dito Dose da Cha Michiele quela conducete in Ve[ne]tia con grandisimo honor et 
gloria de tante belle inprese fate si nella Soria come nella Grecia et etiam nella Dal-
macia doue da tutto el populo fu acetato con grandisimi trionfi et honori et lui dapoi 
zonto naro a tutto el populo le imprese et uitorie haute per questo dominio Ve[ne]
tiano.

(22a, under Doge Domenico Michele):
[...] atorno el corpo di San Donato in dito tempo fu portato di Pera e [sic!=a] 

Ve[ne]tia et posto nella noua giesia [= la Giesia della Carita] [...].
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(22a, under Doge Pietro Polani, 1130–1148):
In dito tempo naque discordie tra li Ve[ne]tiani et Pisani et questo per la causa 

quando larmata de Ve[ne]tiani a Rodi presero quela di Pisani quali li paruero esser 
ofesi dalli Ve[ne]tiani [...].

(22b–23a, under Doge Pietro Polani):
Mentre che nella cita di Ve[ne]tia si atrouaua in otio et sul fabricare et credendo 

star in quiete sepero che Emanuel Imperator di Costantinopoli parechiauano una 
armata contra Rugier fiol del Re di Cecilia qual era usito dal porto di Otrento [sic!] 
con grande armata et era uenuta alla uolta di Corfù et hauea molto esercito qual 
sono tra el Mare Adriano et Ionio et quelo aquistato ando poi nella Morea doue 
atorno Capo Malgio [sic!] fecero molti mali et tutti queli locci mesero a focco et a 
sacho et questo perche non haueuano incontro alcuno doue tuti li paesi de Creti 
[sic!=Greci] ruino con far grandisima preda di oro et robbe et finalmente non laso 
locco ne confini di Negro Ponte ne Boemia [sic!=Beotia?] che non ofendese[.] Dapoi 
dito Rugier insuperbito de tanta ruina fatta et richezza mando uno suo capitano con 
60 galie armate nello Esponto [sic!] ogi dito Colfo di Garipoli fino Costantinopoli 
andorno con gran presteza et furore sachizando et robando che fece di gran mali et 
ruine et andorno fino ali borghi de Costantinopoli combatendo la terra.

Manuel Inperator per questo messe in ordine una armata et mando al dominio 
Ve[ne]to per agiuto per la amecicia [sic!] che era tra lui et con il dominio Ve[ne]to.

El Dose saputo tal noua et ruina et lo asedio di Costantinopoli fato per larmata 
del Re di Cecilia subito fecero una potentissima armata doue dito Polani ando capi-
tano dela dita et si parti del Colfo di Ve[ne]tia et aduno con lui tutte le galie che erano 
fora et nauigando li asalto una terebilissima fortuna che scorsero a Caurle doue dito 
Dose se infermo d’una gran malatia che fu forza chel mandase per proueditor Joani 
suo fratello et Rainero suo fiolo et lui torno a Venezia a guarire.

Hauea Manuel in questo tempo parechiato molte naue armate et altri nauili et 
fece capitano uno deli suoi principali et lui poi con lo esercito usite fora di Costa[nti-
no]poli per eser alincontro delli nemici.

Larmata di Ve[ne]tiani ando ala uolta di Corfu et quelo spugno et deteli di molte 
bataglie et presero del armata di Re di Cecilia 14 naue et dapoi segurato Corfu di 
giente dita armata Ve[ne]tiana ando alla uolta de Cicilia et su la isola mesero a fero e 
fogo con gran rouina di quela facendo gran botini et presoni et dete guasto su la dita 
isola talgiando arbori et uide brusando el tutto doue el dito Re si uedeua molto in 
fuga et etiam tuto el populo di tanta ruina che li erano gionto al inprouisa alle spale 
dal’armata del Dominio Ve[ne]to. [23a]

Seguendo le cose da mar el Dose per la infermitade sua paso della presente uita 
[...].
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(23a, under Doge Domenico Morosini, 1148–1156):
[…] nel qual tempo Rugier fiolo del Re di Cecilia hauendo ruinato et sachizato la 

Grecia et se parti de li diti locci con el resto de larmata che l’haueua et con quela 
ando ala uolta de l[’]Africa et hauendo sugiugato Tunisi et dapoi fate tale imprese 
manco dalla presente uita et uolse che fuse scrito nella sua spada questi uersi[:] Pu-
glia, Calauria, Cecilia, insieme con l[’]Africa al nome mio sugeto sono.

(23b–24b, under Doge Vitale Michele II, 1156–1172):
In questo tempo Manuel Imperator de Costantinopoli dete la figliola in matri-

monio a Guglielmo Re di Cecilia et tal noze fece ocultamente senza saputa del Domi-
nio Ve[ne]to et finse dito Manuel domandar haiuto di armata contra el dito Re di 
Cecilia et con questo ingano uoleua meter in rotta li Ve[ne]tiani con el dito Rè de 
Cicilia qual era amico de Ve[ne]tiani et pacificati tra di loro. Quando el Dose con el 
Dominio intesero dalli ambasatori del dito Manuel tal rechiesta non sapendo lingano 
del dito, li resposero che non era costume del Dominio Ve[ne]to romper guera ne 
etiam agiutar niuno contra di queli che haueuano ferma amicicia et pace et masime 
hauendo loro con el Re di Cecilia ma che in tutte le cose che fusero in honor del Do-
minio Ve[ne]tiano li comandase che i erano per darli tutti li fauori che se potrano et 
cusi li lecenziorno diti inbasadori quali se partirno et ando a Costanti[no]poli [e] 
partiti che i furno el Dominio auiso alli marcadanti Ve[ne]tiani che erano nella Gre-
cia che se hauesero a leuarsi con le sue mercancie acio non li intrauenisero qualche 
male per cognoser el mal uolere che portauano dito Imperator Emanuel alla nacione 
Veneciana. Dapoi dito Manuel tolse Trau[,] Spalato et Ragusi al Dominio Ve[ne]tiano 
et con el suo ingano disse non hauer tolto tal tere per tenirle ma acio la fatto per con-
fermar piu la uera amecicia con el Dominio Ve[ne]tiano et fece etiam intender ali diti 
Ve[ne]tiani che hauesero a remandar li mercadanti nella Grecia con el prometer che 
li dariano molti fauori.

Doue li marcadanti et altri che praticauano in le parte della Grecia inteso el bon 
uoler del dito Imperator et non pensando malitia alcuna et magiormente per la per-
seruation [sic!] delle buone parole usate per el Dose le asicurorno di mandar et andar 
con le robbe loro in quele parte della Grecia et cosi con lo hauer loro andorno et con 
loro due [24a] imbasadori de Ve[ne]tiani cioe Sebastiano Ciano et Orio Maistro Piero 
cioe Malipiero quali andorno a Costantinopoli. Zonto che furno de naue con le mer-
cantie de Ve[ne]tiani et etiam gionto li inbasatori a Manuel in Costantinopoli non 
pensando ingano alcuno el dito Manuel haueuano ordinato per tutta la Grecia che 
quando fusero ariuati tal mercadanti nel tenir suo fusero tutti mesi in presone et 
toltoli lauer suo et cusi fu esequito el comandamento suo quali mercadanti furno 
messi nele presone et le robbe loro in deposito fino che lui deliberase altro de quello 
che laueua da far. Saputo che ebeno l’inbasatori tal nouitade et tradimento usato per 
dito Imperator romasero molto atoniti et se partirno da Costantinopoli et uenero 
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uerso Italia et nel timulto [sic!] del retenir li marcadanti Ve[ne]tiani molti fugirono et 
uenero alla uolta di Ve[ne]tia et naro el suseso del tutto al Dose et Dominio.

La bruteza di tal cosa conturbo molto lanimo de citadini Ve[ne]tiani doue ueden-
do tanto tradimento fecero una potentissima armata per uendicarsi de tanta ingiuria 
receuta la qual fu de galie 100 et 20 galie grosse et etiam tutte le galie che erano obli-
gate di andar di queli di Dalmacia doue reduta tal armata insieme nel mese di Set-
tembro [sic!] el dito Dose capitano dele dite se ne andorno nella Dalmacia et presero 
per forza Trau et preso chel fu lo destruse tutto per hauer saputo che quelo hauersi 
reso de uolonta al dito Manuel Imperator et simile fecero a Raggusi [sic!][,] dapoi 
andorno alla uolta di Negro Ponte qual locco erano ben fortificato di giente et moni-
tione doue uedendo non poter star saldi a tanta inumerosa armata mandorno a dir a 
Vidal Michiel Dose esortandolo chel douese mandar imbasatori a Manuel Imperator 
a Costantinopoli che potrebeno lecitemente far pace doue mandorno el Vescouo Qui-
lino doto in la lingua Grecha et Manase Badoaro. Partito che fu linbasatori el Dose 
con larmata ando alla uolta de Cio, et quela con lisola la fece sua et dapoi per eser li-
nuerno la delibero di quietarsi et aspetar che linbasatori tornasero da Costantinopo-
li che li haueuano mandato.

Zonto che furno diti imbasatori in Cost[antino]poli dauanti Manuel qual inteso 
la inbasiata di loro con belle parole li teniuano su le baie [sic!] con dir una cosa li 
piaceua et laltra non et qual cosa diceua uolersi consegiar con li suoi et cusi berti-
zauano [sic!] detti inbasatori doue diti inbasadori se ne retornorno a larmata senza 
fruto alcuno ma andorno con inbasatori di Manuel li quali ancora loro li teniuano le 
cose lunge senza conclusione alcuna.

Stando le cose in questi termeni parte che nela armata de Ve[ne]tiani intrasero 
una gran peste che moriuano una infinita moltitudine di giente se giudicorno che el 
dito Inpe[ra]tore haueua fatto tosichar le acque dolce et per tal sorte dita armata pa-
tiua de tal morbo.

Et stando le cose nel termine et longeza di tempo per lo ingano del dito Manuel 
fece una armata et uene alla uolta delisola de Chio et presentata la fu non li basto 
[sic!] lanimo di asaltar larmata de Ve[ne]tiani et uedendo che la dita armata non si 
poteua seruir de acque dolce per eser state quele auelenate se ne ritorno.

In dita pestilencia morse tutta la Casada di Giustiniani perche tutti queli che 
poteuano portar arme seguitorno el Dose su la dita armata doue dapoi el Dominio 
Ve[ne]tiano acio che tal casada non andase in sinistro trouorno che uno Nicolo Gius-
tinian era monaco a San Nicolo de Lio douese usir del monasterio et maritarsi per 
creser tal famelgia [sic!] et inouarla et cosi inpetrorno dal Papa chel douese usir del 
monasterio et cusi si marito et ebe de molti fioli per trouarsi lui giouene et cusi dita 
casada fù [24b] renouata per el dito frate Nicolo.

El Dose trouandose in tanta calamita della sua gente morta et etiam eser befizato 
da Manuel non si mese in fuga imo [sic!] con animo ueril uenuto che fu la prima uera 
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se leuo con larmata da Chio et se ne ando a Lesbo et a Leno et dapoi a Sciro doue 
etiam larmata opressa dalla infirmita della peste et moriua gran moltitudine di sol-
dati et marinari deliberorno di uoltar la proua alla uolta di Ve[ne]tia et con quella che 
el puote la conducete per eserne perse alquante et tornando trouo che ancor Spalato[,] 
Trau et Ragusi se haueuano rebelato al dominio Ve[ne]tiano et si haueua dato alo 
Inperator de Greci et gionto che fu dita armata in Ve[ne]tia inpesto tutta la citade et 
fù piu crudele dentro che non fu fora che ne morirno molti miara de homeni[.] Doue 
tutto el popullo si ridusero al consegio et tutti cridauano che el Dose era stato causa 
de tal cosa et rouina soa et lo chiamauano traditore della patria et che el si haueua 
lasiato inganar al[’]Inperator perche lui se poteua insignorir del tutto doue dapoi 
molte parole lui usite della Giesia di San Marco doue faceuano el Consegio et se ne 
ando solo alla uolta della Giesia di San Zacharia fino che pasase la colora [sic!] al po-
pullo doue andando uno li uene alo inpeto et li dete un grande ferita per la qual fatta 
la confesion morite [...].

(24b, under Doge Sebastiano Ziani, 1172–1178):
In dito suo tempo fu portato a Ve[ne]tia tre grandisime colone le quale furno 

leuate delle parte della Grecia le quale furno portate per alcune naue grande che no-
minauano el uulgo charache et descargandole dite colone con certi inzegni. Vna dele 
dite colone casco nel acqua di si fatta sorte che mai se posero trouar et le altre due 
furono discargate in tera salue [...].

(25a–25b, under Doge Sebastiano Ziani):
Dapoi che se parti larmata de Grecia in tempo del Dose Michiel che porto la 

pestelenza a Ve[ne]tia quando la uene et el dito Dose Michiel auanti el suo partir 
mando inbasatori a Manuel Imperator doue dito Manuel fece priuar della luce deli 
occhi a Enrico Dandolo uno deli inbasatori con certi feri fogenti et questo per lodio 
chel portaua ali Ve[ne]tiani per esser dito Manuel maligno et di uil sangue et natione 
el qual fu fatto Inperator come qui di sotto intenderette.

Morto che fu Alesio Inperator romase la sua dona vedoa et dona disonesta la qual 
uiuendo el marito lera inamorata in uno giouene de uil condition che era di nation de 
uilani doue li baroni li erano dietro alla dita dona che la douese prender marito acio 
l[’]Inperio non andase in ruina et douese tuor quel a lei parese doue dita disonesta 
dona dice a questo suo bertone che era zouene et galgiardo che hauea nome Grifone 
chel douese far uenir tutti li amici et parenti suoi nella tera ocultamente che tutti ella 
li faria sconder nel suo palagio et questo perche li baroni uoglino che la debi prender 
marito a chi lei piacera pensando eli che mi debi tuore uno di loro doue io li faro re-
dur tutti tali baroni nel palagio et li diro che io non uoglio altri che la persona tua et 
cusi te faro Inperatore di Costantinopoli et quando loro non uolese aconsentire a 
questo farai che tutti salciati [sic!] fora del palazo doue serati scosi et talgiateli tutti a 
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pezi et fati etiam che nela tera ne sia gran numero de uoi altri acio se la tera et el po-
pulo uolese far molesta alcuna ue posiate mantenir nel stato et cusi come lei haueua 
ordinato fu fatto.

El dito Grifone parlo con certi sui parenti et amici intrinsichi quali erano de uno 
casalle [previously: castello, then erased] propinquo a Costantinopoli doue in breui-
simo tempo haueuano asunato una gran moltitudine de uilani et queli alla zornata li 
faceuano redurli nella tera sparpagnati in diuersi locci et poi queli li pareuano piu 
forti li fecero ocultarli nel palazo secondo lordene della donna.

Fornito che ebe el tutto la dona fece redur tutti li principali deli baroni nel suo 
palazo con dirli che li uol contentarli di maritarsi et cosi reduti che i furno li dise che 
lei uoleua satisfarli di prender marito ma uoler quelo a lei piacera doue loro si conten-
torno et lei dise di uoler Grifone et lo fece uenir alla presencia di loro doue diti baro-
ni disero che per nisun modo niente non conportariano che uno di uil sangue et di 
natione uilana fuse suo Inperator doue inmediate tutti queli che erano scosi nel [25b] 
palazo saltorno fuora et amazorno tutti queli baroni de sangue reale et cusi mancor-
no in quel tempo el sangue reale di Costantino per la malegnita de una tanta donna 
peruersa.

Dapoi fatto questo la dita donna tolse per marito dito Grifone et fecelo Inperato-
re et li mudo el nome et fecello chiamar Emanuel[.] Uno giorno dito Manuel legando 
uno libro di profetie trouo una, qual diceua che si haueua da mutar l[’]Inperio et an-
dar nele man de gente de Adria doue lui per le scure parole fece redur molti filosofi et 
indouini ali quali inpose che douesero dechiarirli tal cosa quali gli disero che non 
puol eser altri che Ve[ne]tiani doue questo, procedete lodio chel portaua alli diti et 
hauea deliberato de ruinar el dominio loro con ingani et tradimenti perche el sapea 
ben che con le arme non lo poteua far; fece etiam che li Anconetani mouesero guera 
al Dominio Ve[ne]tiano[.] […].

(25b, under Doge Sebastiano Ziani):
Vene a Ve[ne]tia molte inbasarie delo Inperator per far pace con el Dominio Ve[ne]

tiano doue loro cognoseua chel dito faceua dito Imperator con falsita et ingano doue 
non li detero orechia alcuna et se ne torno senza conclusion alcuna dal Imperator.

(27b–28a, under Doge Orio Mastropiero, 1178–1192):
Stando la cita38 asediata i principi Cristiani se deliberorno di uoler far un’altra 

Cruciata per andar a recuperar la cita de Gerusalem qual era sta tolta di man de 
Cristiani da Saracini doue fecero tregua con Bello Re di Ongaria per anno [sic!] due 
con li Ve[ne]tiani et interueniua in questa Cruciata Papa Clemente el qual esortaua 
molto li Ve[ne]tiani a si fata et santa opera doue per el Dominio Ve[ne]tiano fu fatto 

38 It is about the city of Zara.
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una potentissima armata et cosi per tutti li principi Cristiani tra li quali fu Fedrico 
Inperator[,] Felipo Re di Franza[,] Ricardo Re d[’]Inghiltera, Otone Duca di Belgi et 
molti altri nobilisimi homeni doue tutte dite armate si de naue come galie pasorno in 
Soria ma li mancaua a zonzer larmata de Fedrico Inperatore et quela di Felipo qual 
erano state atorno Tolomaida che era sta tolta da Saracini de man di Cristiani. Dapoi 
Ricardo Re d[’]Inghiltera batudo dalla fortuna ando in Cipro el qual tutte [sic!] 
sachegio et questo perche li fu denegato el porto da queli delisola et dapoi se ne ando 
in Soria. [28a]

Fedrico Inperatore dapoi lo hauer preso alcune tere de l[’]Asia se ne ando nel 
Armenia minore et per desiderio de refrescharsi e[n]tro [sic!] in uno fiume et delo 
inpeto delle acque se anego. Auanti intrauenise questo caso di Felipo cioe Fedrico 
Inperatore [sic!] Cristiani haueuano fatto molte bataglie con Saladino ma per la 
grande carestia che erano nelo esercito Cristiano che li soldati mangiauano ogni uil 
cibo et molti mancauano della fame che molti se partiuano dali repari et andauano a 
frontar li nemici per esser piu tosto morti con le arme in mano che morir in tanta 
miseria di fame. Ma dapoi uider a uenir et zonzer due Rè di corona con le sue giente 
li diti Cristiani comenzorno a prender forza et combater contra li nemici uigorosa-
mente.

Saladino uedendo el gran numero de Cristiani che ogni giorno piu acreseuano 
che non si poteua leuar delo asedio el qual delibero di aurir [sic!] la uia del mare et si 
penso con arte et malignita doue el fece inpir una naue di serpenti et bise [sic!] acio 
che li Cristiani auesero asaltar la dita naue per prenderla et che diti animali uelenosi 
auesero a uelenar li Cristiani ma el suo pensier li ando falato perche larmata de Cris-
tiani asalto quela del Saladino et quela runperno et fu somersa doue li terasani non 
haueuano piu speranza di socorso alcuno et queli che erano alla guardia si rendetero 
et cusi fu preso Tolomaida dalla potenzia de Cristiani doue li Ve[ne]tiani hebero tuto 
quelo che li fu promesso.

(28a, under Doge Enrico Dandolo, 1192–1205):
In dito tempo l’amata Ve[ne]ta si atrouauano in Soria se riduse in Ve[ne]tia la 

qual era stata 3 anni fuora che li haueuano di bisogno di conzarla et etiam torno 
quela di Pisani benche queli della dita armata haueuano preso molto odio et mal 
uoler contra diti Ve[ne]tiani per li boni portamenti che haueuano fato larmata Ve[ne]
tiana in quele imprese che se loro Ve[ne]tiani non fusero stati mai Cristiani haueriano 
fatto male benche li diti uenero con larmata et presero Pola cita tributaria al Dominio 
Ve[ne]tiano [...].

(28b, under Doge Enrico Dandolo):
In dito tempo si atrouaua Inperator de Greci Isac homo amisisimo da Cristiani 

qual al tempo che li Cristiani paso nel Asia li agiuto de molte uituarie et fauori el qual 
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hauea uno fratello di minor eta nominato Alesio qual era molto amato dal populo et 
non guardando che Isac lo haueua scosso delle man de Pagani con una gran quantita 
di oro qual era stato preso per sua sciocheza non guardando a tanti benefici riceuti 
che un giorno lo prese et li cauo li occhi et cusi ciecho lo misero in una picola naue 
non contento ancor di questa crudelta usata al fratello prese uno suo fiolo de anni 
dodeci et uoleualo a quel suplicio condurlo doue dito fanciulo per el consegio delli 
amici fu liberato di tal suplicio.

(28b–29a, under Doge Enrico Dandolo):
In dito tempo li Ve[ne]tiani erano molto galgiarde le forze de loro et esendo ue-

nuto la inuernata. In Ve[ne]tia Bonifacio di Monfera et Baldouino di Fiandra et Enri-
co di Pauli conti et li signori Aloborgi di Monfera i quali erano per andar nel Asia 
contra Turchi a guerizar quali haueuano otto milia pedoni et 4500 caualli doue dita 
giente se redusero nella Puglia mandati per el Dominio Ve[ne]tiano arente le altre 
giente de Cristiani erano reduti alla suma de 25m homeni ati alla guera ma per rispe-
to deli tempi non si poteron inbarcharse sule armate tal giente conuene aspetar lo 
autuno doue ali diti Signori li erano manchato li danari doue rechiesero al Dominio 
Ve[ne]to certa suma de danari per inprestido doue dito Dominio gheli detero uolon-
tieri et tanto piu che li fecero uno presente di essi tal danari oltra li altri presenti che 
li fecero et etiam molte piu proferte, se loro li basteriano lanimo de tirar li habitanti 
del Istria sotto el loro dominio et etiam li fuse renonciata [sic!] Zara che tante uolte li 
haueuano rebelata et che ultimamente se haueuano data al Re di Ongaria et cosi loro 
li promesero di far el tutto et non quelo ma tutto quelo se prenderiano de tutta l[’]
Istria et Dalmatia fuseron de Ve[ne]tiani doue dito Dominio mando 60 galie armate 
per condur lo esercito doue uoleuano.

Enrigo Dandolo Dose non ostante che lui haueua patito della uista de hauerli 
fatto Emanuel Inperator di Costantinopoli non ostante de tal ingiuria receuta per la 
Patria non uolse restar di non far tuto quelo che fuse a beneficio de tal Dominio et 
cosi se inbarco con larmata et el mese di Otobrio si partisero da Ve[ne]tia la qual ar-
mata fu di naue 240 oltra le 60 galie, et oltra di questo ancora mesero 70 grosse naue 
per meter li soldati con li cauali suso forestieri et altri 120 nauili di piu sorte da por-
tar le uituarie.

Partita dita armata da Ve[ne]tia li Triestini et Istriani quali ofendeuano el mare 
da paura di tanta terebilissima armata mandorno inbasatori al dito Eringo [sic!] 
Dandolo Dose et capitano [29a] di esa, a dimandar pace el qual ghe la concedete 
con questa conditione che queli di Vmago fusero obligati di mandar per tributo 
ogni ano al Dose di Ve[ne]tia 50 orne di vino et altra tante li Triestini doue man-
dorno li diti inbasatori a Ve[ne]tia dauanti el magistrato di oseruar el tutto. Dapoi 
dita armata ando ala uolta di Zara doue quela asediorno et dapoi molte bataglie 
quela per forza presero doue tuti queli che potero fugire se tolsero bando perpetuo 
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dubitando che non li fusse perdonato de tanta ingiuria che haueuano fatto al Do-
minio Ve[ne]tiano.

Esendo lo inuerno giunto et per le molte et gran fortune che usauano conuene 
dita armata inuernarsi neli diti locci et stando la uene Alesio fanciulo fiolo de Isac 
qual el fratello lo hauea priuato et si apresento dauanti el Dose el qual domando agiu-
to contra el barba crudel et molte altre parole usate si al dito Dose come etiam a 
queli principi Cristiani che erano con la dita armata recomandandosi che el fece 
mouer tuti a gran compasione per el bel modo che el sepe dire li afani sui et promise 
che sel sara posto nel stato di far che per lo auenire la Giesia di Costantinopoli fuse 
sugieta alla Giesia Romana et dariano ali Ve[ne]tiani et ali Francesi uno certo peso di 
oro et gran quantita di danari dariano al Dominio Ve[ne]tiano per el patimento che 
haueuano auto da Manuel Inperator nel tempo pasato.

Venuto che fu la prima uera tuta larmata se leuorno della Dalmatia et andorno 
ala uolta de Costantinopoli. Partito che fu larmata […].

(29a–30a, under Doge Enrico Dandolo):
Mentre che in Dalmatia queste cose si faceuano larmata sotto el Dose era andata 

nel Mar Ionio dapoi nelo Arcipelago et dapoi al Brazo di San Zorzi et uolendo intrar 
nel streto trouo che Alesio haueua fatto tirar una catena acio che larmata non potese 
intrar et molta gente in guardia di quela. Esendo larmata presentata al locco uene due 
galie di Candia con inbasatori queli andauano a donar lisola al fanciullo Inperator 
fiolo de Isac qual laceto et poi la dono a Bonifacio di Monfera, homo di molta prode-
za et suo parente. In tanto la catena non si poteuano rompere se una grosissima naue 
chiamata Aquila caciata dal uento et agiutata da certi feri inpetuossamente rompete 
la dita catena doue tuta larmata intro nel streto et subito mesero in tera tuta la gente 
forestiera doue andorno atorno la cita de Costantinopoli et quela asedio e da tera e da 
mar.

Teodoro genero delo Inperator usite fora con quela gente che el puote hauer et 
con furia granda asalto la gente di tera doue fu fato grandisima ocisione di sangue et 
alla fine fu roto el dito Teodoro con grandisima mortalita delli sui doue fugite nela 
tera con gran suo uituperio. [29b]

Larmata de Ve[ne]tiani si afaticauano a tenir el porto quali duro due giorni a 
combatere et romper la catena che trauersaua quelo doue ala fine li Ve[ne]tiani furno 
uincentipizi [sic!] doue certe galie che erano di Alesio furno prese et uenero in potes-
ta de Ve[ne]tiani quale erano per numero di 20. Dapoi auta tal uitoria li Ve[ne]tiani se 
apresentorno con larmata sotto la cita et quela combateteno ma queli di dentro se 
defendeuano uigorosamente con le saete doue li Ve[ne]tiani fecero sun [sic!] due naue 
con certi arbori intrauersati in alto a modo di castello doue stauano molta gente suso, 
et soperchiaua le mure della cita et con saete et fochi artificiati che trauano nela tera 
che ofendeuano molto la gente di dentro et brusauano le case che erano in quel locco 
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doue furno sforzati queli arbandonar la inpresa doue subito furno messe le scale alla 
mura per la giente del armata per uoler intrar dentro.

Alesio qual staua apreparato con persone 30 m per socorer doue era bisogno et 
comenzo a combatere con la gente che intrauano dentro et da ogni banda si comba-
teua la cita et cusi duro tuto el giorno fino a notte scura et uendendo [sic!] dito Alesio 
non poter resister contra tanta inumerosa gente come fu notte se ne fugite della cita 
et laso in quela la moglie et fioli et suo hauer el qual haueua etiam consegnato gran 
quantita di oro alla fiola Irena qual era monacha el qual lal [sic!] scose sotto tera.

Doue de subito trasero de prigione Isac el qual fu portato in mezo la piaza con 
gran fauor del popullo al fanciullo Alesio qual erano intrato in la tera et salutati tutti 
dui per Inperatori con grande alegreza et compasion del pouero Isac ciecho el qual 
esendo presente al Principe de Ve[ne]tiani et li signori Francesi et principi laudo et 
confermo tuto quelo che haueua promeso el fiolo al Principe Ve[ne]tiano et a tuti li 
signori Francesi et dapoi alquanti giorni dito Isac per eser stato tanto tempo in pre-
gione se infermo et paso della presente uita. Dapoi Alesio uolse atendere la promesa 
fatta, el populo saltorno alle arme et andorno al palazo del dito Alesio ingiuriandolo 
di acerbisime parole con dir che uno fanciulo pazo hauese auto ardimento de prome-
ter tante cose ala giente nemica della nation Grecha et ruinar la sua citade doue dito 
Alesio dise al populo che se douesero aquietar et che lui fara nome tanto quanto el 
fuse consegiato da loro citadini et cosi leuo il tumulto del popullo.

Dapoi dito Alesio fanciulo comunicato el suo secreto con alquanti amici soi 
mando a chiamar Bonifacio suo parente che la terza uigilia della notte con la giente 
armate fusero in suo socorso perche se dubitaua della uita et che tal notte faria lasar 
le porte della tera auerte. Vno de queli che mostrauano di esser uero amico del fan-
ciulo al qual li hauea dito el secreto suo fece intender ala parte contraria el tuto doue 
el dito traditor ando poi a trouar el fanciulo de consentimento deli capi congiurati et 
disse al dito fanciulo che se douesse asconder che el popullo hauea saputo el tuto et 
che la terza uigilia di notte suo parente douea intrar in la tera doue che questa notte i 
uoleuano saltar el suo palazo e tagliarlo a pezi ma che lo sconderia in locco seguro et 
secreto del palazo che niuno non lo troueria doue el pouero putto fanciullo se uitero 
in molta fuga et el traditor come lebe conduto in locco secreto lo strangolo et cusi fù 
la fine di quel misero putto.

Mirtilo traditor che ebbe fatto tanta crudelta contra el misero putto non conten-
to di questo con el consenso deli citadini et populo se deliberorno la matina di usir 
della tera tutti armati et saltar tuto el campo et esercito de Francesi et altri et talgiar-
li [sic!] a pezi ma prima auanti di loro mandar tuti li loro clereci aparati con reliquie 
in mano de diuerse sorte acio li Cristiani se tenisero di non ofender le cose sacre et 
cosi la matina usitero fora con gran rumor et asalto li alozamenti delli diti li quali 
tuta la giente era desarmata che non pensauano tal crudelta che li fuse usata da loro 
doue el meglio che puotero se armorno et furno alinpeto de [30a] loro doue el dito 
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Mirtilo non pose star saldo al inpeto deli Francesi et Fiamenghi et si deteno ala fuga 
nela citade et perseguitati con gran mortalita di loro et li tolsero tute quele statue et 
figure di nostra Donna et reliquie et tute portorno con gran deuotione neli loro alo-
giamenti doue diti Francesi et Taliani ebeno per buona sorte et futura uitoria che la 
imagine della gloriosa Vergene Maria era partita dalli Greci et uenuta in poter di 
loro.

Dapoi diti signori Francesi et Taliani se consilgiorno [sic!] insieme di ueder di 
hauer un tanto ribaldo et traditore nele mano qual Mirtilo acio che tanta gente Cris-
tiana non morise et cosi se consigliorno con el Principe Ve[ne]tiano et che tuto quelo 
che uenisero nel poter di loro fusero una parte de Francezi [sic!] et el resto del Domi-
nio Ve[ne]tiano.

Doue fato tali acordi astrensero la tera da ogni banda et quela combatetero si da 
mar come da tera dapoi longa bataglia mesero la tera in poter di loro qual cita stete-
ro asediata giorni 68 et per la forteza et animosita di la giente di larmata Ve[ne]tiana 
che furno li primi che introrno nela citade. Mirtilo la notte se fugi della cita con la 
moglie et le meret[r]ize [sic!] portando uia gran peczo [sic!] di oro[,] li citadini ue-
dendosi in manifesto pericolo et hauer uisto el scampar de Mirtilo et ueder tutta la 
giente di larmata Ve[ne]tiana eser sopra le mura et intrato in la tera se riuolsero a 
dimandar pace et pieta, et chiamato tuti li sacerdoti e douesero andar con tute le 
imagine et loro li seguiteriano senza arme e giunti dauanti la porta quela auersero et 
uenero incontra con grande humilitade rechiedendo perdono et cusi intro tuto lo 
esercito in la citade et li primi fu li Ve[ne]tiani et poi dietro li andorno li Francesi et 
cosi ebeno la citade.

(30a, under Doge Enrico Dandolo):
Auto che i ebeno la citade di Costantinopoli se redusero tuti li principi Cristiani 

per ellezer de uno Inperator doue deliberorno di elezer 15 quali hauesero a far uno 
Inperator et non si acordando hauesero a far uno Patriarca et cosi li Ve[ne]tiani ele-
sero 5[,] Francesi 5 et li altri 5 furno eleti per li altri Principi con questa conditione 
che facesero Inperator uno Ve[ne]tiano et non lo facendo chel sia fatto almen el Pa-
triarca della nation Venetiana.

Reduto che furno li sopra nominati 15, fecero Inperator de Costantinopoli Bal-
douino di Fiandra, et Patriarca Tomaso Moresini citadin Ve[ne]tiano doue dapoi an-
dorno a Roma dal Pontifice che lauesero a comfermarli [sic!] in tal dignitade. Li capi-
tani con questo con studio et liberalita mirabile acompagnando el nouo Inperatore 
per mezo la citade et li dieder[o] [sic!] parte delle prouincie et altre cose ale quale 
erano tocate ali Ve[ne]tiani per sorte ne contenti di questo beneficio ui giunsero che 
tute le cita del Inperio Greco et castelli et altre tere che prendesero fusero a nome di 
Baldouino nouo Inperatore et dapoi tuto lo restante furno partito[,] la mita tocorno 
ali Ve[ne]tiani et laltra mita ali altri principi come fu deliberato tra di loro.
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(30a, under Doge Enrico Dandolo):
Pacificati che i furno subito leuorno el campo de Costantinopoli et li primi fu 

Bonifacio di Monfera et Enrico fratello dello Inperator i quali tutta la Tracia aquis-
torno che sono tra Costantinopoli et Andrinopoli et questo fecero in 3 giorni doue el 
tuto asegnorno al Inperatore.

(30a–30b, under Doge Enrico Dandolo):
El Principe Ve[ne]tiano Erigo Dandolo qual era in Costantinopoli apresso lo Im-

perator li rechiedete al dito Inperator che li fuse consegnato tuto quelo che li haueua-
no aquistato et siano messo li confini et termini segondo li pati di loro qual locci era 
notadi sora del Mar Egeo et Ionio.

Era alora lisola di Candia di Bonifacio la quale elo lebe da Alesio in dono. Bal-
douino per leuar la discordia et per atender a tute le promese che furno fatte dechiaro 
Bonifacio Re di Tesaglia et lisola di Candia li tolse et la consegniorno ali Ve[ne]tiani 
et le qual cose fusero ferme mandorno due inbasatori Ve[ne]tiani a Bonifacio el qual 
si atrouaua in Andrinopoli et fu Marco Sanuto et Rebano Carcerio[.] Henrico Prin-
cipe Ve[ne]tiano in questo tempo mando una armata a receuer le altre isole del mare. 
[30b]

Zonto che fu li inbasatori Ve[ne]tiani in Andrinopoli se apresentorno a Bonifacio 
con lettere delo Inperator et naroli la diliberatione fatta et esortandolo quelo che si 
debi contentar del tuto quelo che laueua fatto per non manchar di fede ali Ve[ne]tiani 
come queli che ano fatto bona parte delle inprese doue dito Bonifacio si contento et 
cosi lisola di Candia in dito tempo uene sotto el Dominio Ve[ne]tiano.

(30b, under Enrico Dandolo):
Tomaso Patriarca di Costantinopoli ritorno da Roma con la confermacion del 

Pontifice et esendo alquanto dimorato in Ve[ne]tia li fu dato 4 galie armate le quale 
fusero consegnate a E[n]rico [sic!] Dandolo Principe et capitano del armata et andan-
do ala uolta de Costantinopoli riebe Ragusi qual se haueuano rebelati al Dominio 
Ve[ne]tiano et postoui ancora socorso in Durazo[,] fatto che lebeno tal prouisione se 
ne andetero alla uolta di Costantinopoli doue dal Principe fu acetato con gran festa 
et fauore et magiormente che el porto la diedema [sic!] a Baldouino dello Inperio et 
lui el posesso del Patriarcado doue in Costantinopoli fu fato de grande feste et trionfi 
si per Greci come Francesi et Taliani et tuto uene in poter di loro Inperio cetuando 
Andrinopoli[,] ma non fornito lano delo Inperio dito Baldouino morite qual galdete 
[sic!] pocco dita degnitade.

Trouandosi lasedio de Francesi intorno Andrinopoli et auto tal noua li dispiacer-
no molto doue stete ani 7 Costantinopoli senza Inperio doue Enrigo fratello del mor-
to Inperatore uene a Costantinopoli per tuor l[’]Inperio in lui ma gionto la, trouo 
etiam eser morto Enrigo Dandolo Dose di Ve[ne]tia et conuene deferir in altro tempo.
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Morto el prefato Principe Ve[ne]tiano con grande esequie et honor fu sepulto 
nella Giesia di Santa Sofia in Costantinopoli qual era stato nel dogado anni 12.

(30b–31a, under Doge Enrico Dandolo):
Fù trouato in Costantinopoli certi uersi li quali furno fati per una Sibilia [sic!] et 

che per longo tempo fu trouata auanti el prender di Costantinopoli e uenise in potere 
de Francesi et Ve[ne]tiani qual erano in bocca del popullo ben che esendesi fatto 
Inperatore Emanuel al modo che hauete inteso di sopra ancor lui lezete tal profecia et 
per li soi indiuini li fu narato che l[’]Inperio douea uenire in man de Ve[ne]tiani, li 
quali uersi sono li soto scriti.

La gloria di Trogian ridota sia
nella richa cita de Costantino
et saran Greci in stato alto et gentile
fino al leone e hauera sesanta piedi
ne figlioli di cui lorso a famato
col tempo saciera la ingorda brama
questi dapoi sara sbramato et morto
dal aquila de lui sprezata e offesa
la quale oscurera lo insurto [sic!] becco
et mangiera el suo pollo et fata poi
nel Andriatico [sic!] sen [sic!] gente et armata
caciate il becco con un Duca cieco
piangera la cita di Costantino
piu non balera il becco e el gallo altero
non canteran fin che non andrano auanti
con sesanta tre piedi noue dita.

La esposicion di questi uersi puol eser tale. Il Romano Inperio il che auene nelli 
tempi di Costantino sara straportato a Costantinopoli e dimorara in pace fino al 
tempo de Emanuel Inperatore il qual uise anni 60. Morto i figlioli di custui[,] Andro-
nico tora l[’]Inperio che della Sibila e chiamata Isac da Manuel diseso da prima spre-
zato ocidera Andronico[,] Alesio priuera deli occhi il fratello Isac barbaro alla usanza 
Greca et con fraude lo metera in pregione ala quale alcuni uoglino che fuse posto 
ancora Alesio picolo figliolo de Isac et di poi roto i ligami esser a Ve[ne]tiani fugito[,] 
halora le arme Ve[ne]tiane congionte con le arme Francese insieme con el Dose Dan-
dolo al quale Emanuel come sia dito leuo il lume paserano in Grecia [31a] e tolto 
Costantinopoli a Greci sara loro tolta etiamdio la gloria [e] alora ne l’Inperatore ne il 
Patriarca Greco de quali la Sibila luno chiama gallo e laltro beco se questi furno uersi 
della Sibila ani 63 et mesi 9 nella Grecia non sarano.

Dapoi che fu fatto le esequie del Dose morto larmata Ve[ne]tiana se restrinsero 
tutta a uno et de subito mandorno a Ve[ne]tia a auisar al Dominio le cose seguite fino 
quel hora et la morte de Enrigo Dandollo Dose.
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(31a, under Doge Pietro Ziani, 1205–1229):
Ritrouandosi larmata Ve[ne]tiana in Costantinopoli acio che non fusero senza 

alcuno magistrato fecero uno podesta et lo fecero con questa conditione che per el 
Dose saria fato et el Dominio lo confirmasero fuse ben fato et fu ser Marin Zeno uno 
deli inbasatori che furno mandati a Costantinopoli a Enrigo Imperator per rinouar li 
pati della confederatione.

(31a, under Doge Pietro Ziani):
Bonifacio di Monfera in questo tempo che ocorse la morte del Inperator et del 

Dose con armata mano [sic!] sottomesse la Tesalgia [sic!] et Re di quella prouincia fù 
chiamato. Dapoi el Dominio Ve[ne]tiano auisorno el Podesta et ministri soi che i 
debbano far cognoser tuto quelo che li perueniua a loro acio si sapesero quello che 
erano del Dominio Venetiano.

(31a, under Doge Pietro Ziani):
Dapoi in dito tempo molti corsari erano fora et faceuano de molti mali et ueden-

do el Dominio non poter suplir a tante inumerabile spese masime hauendo una ar-
mata grandisima nella Tracia et bis[o]gnaua [sic!] farne una altra per rispeto de tanti 
corsari che ucupauano [sic!] el mare et esser mancato le forze del Dominio del dana-
ro fecero intender ali principi dela tera in che termine se atrouaua el dominio di loro 
et che el bisognaua far prouisione alo diti corsari acio le mercantie di loro potesero 
andar et uenir et cosi molti de loro mesero in ponto del suo propio danaro 30 galie 
dele qual fecero capitano Renier Dandolo et Rugier Premarino li quali andorno alla 
inpresa de diti corsari tra li altri li era Leon Uetrano Genoese famoso corsaro con 9 
galie doue li furno ale man con le galie de Ve[ne]tiani doue dito corsaro fu rotto et 
preso et menato preson a Corfù doue andeter[o] [sic!] larmata Ve[ne]tiana el qual 
capitano Genoese lo inpicorno.

(31a, under Doge Pietro Ziani):
Dapoi li Ve[ne]tiani auto lisola di Corfu dapoi andetero a Modone et Corone 

doue in queli locci erano reduti de corsari combatetero li diti due locci del contado 
del Poloponese [sic!] ogi dito Morea deli qual lochi erano signore uno Mechaduca 
doue mandorno inbasatori ali capitanni del armata Ve[ne]tiana oferendoli agiuto et 
fauori et uituarie.

(31a, under Doge Pietro Ziani):
Trouandosi tute le tere et lochi del mare Ionio et Egeo per la nouita della muta-

cion del Inperio Greco tuti li diti lochi erano apressi da piu generatione di giente che 
predauano diti lochi[.] Marco Dandolo et Giacomo Viaro insieme presero Galipoli[.] 
Marco Sanuto con alquanti citadini si fecero signori di Nasso, Paro, Molo, Erma et 
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Andro. Dapoi Rabano Carcerio con li nepoti tolse Euboea ogi dito Negro Ponte insie-
me con Euripo[,] Andrea et Enricho Blasiteno ebero Micone[,] Sciro[,] Filocolo.

(32a, under Doge Pietro Ziani):
Rabano Carcerio che hauea preso Negro Ponte dubitando quela non poter 

mantenerla per eser gran isola volotariamente si fece sudito del Dominio Ve[ne]tiano 
et promese dar a loro tributo.

(32a, under Doge Pietro Ziani):
Hauendo auto pocco auanti Corfù furono mandati alquanti gentilomeni Ve[ne]

tiani in guardia di quelo locco come in una colonia noua quali furno Piero Michiel[,] 
Stefano Foscarini[,] Sigiberto Querini[,] Giacomo Seio[.] Guifredo Principe de Acaia 
che era susesor al padre Mecaduce et Gallo che prese la Cefalonia esi ancora se diede-
ro al Dominio Ve[ne]tiano.

(32a, under Doge Pietro Ziani):
Henrico Inperator fece lega in dito tempo con Valachi et tolse per moglier la fio-

la del Rè et uolse che la Giesia de Costantinopoli fose tributaria alla Giesia Romana 
doue el populo se uolsero contra el dito Inperator con el dir che lauese atender a de-
fender l[’]Inperio con le arme et non se ne inpazar nelle cose eclesiastice et sacre che 
loro haueuano saportato [sic!] per el tempo pasato et combatuto che mai dita sua 
Giesia fuse sottoposta alla Romana doue dapoi pocco tempo dito Inperator morite.

(32a–32b, under Doge Pietro Ziani):
Morto Enrico Inperator de Costantinopoli con mirabile consentimento di tuti 

fu fatto Pietro Conte Artisidiorense [sic!] qual era suo cugnato el qual ando a 
Roma con la moglie et da Honorio Somo Pontifice fu incoronato. Dapoi che si 
parti da Roma con Gioani Colonna cardinal et legato del Pontifice qual andaua in 
Ongaria per socorso contra li Turchi et andetero a Brandici et se inbarcorno con la 
mogier et fioli nelle galie Ve[ne]tiane per pasar in Dalmatia per andar per tera a 
Costantinopoli.

El dito Piero Imperatore per far piacer ali Ve[ne]tiani espuio la cita de Epiro qual 
era ocupata per Teodora [sic!] Lascari la qual cita per el pasato fu renouate le mure 
per el Dominio Ve[ne]to doue dito Teodoro con agiuto de Albanesi la defendeuano 
doue non polse [sic!] far fruto alcuno perche dito Teodoro diceua che la defendeua 
per nome dello Inperio di Greci ma dapoi detto Pietro Imperator fu morto.

Trouandose podesta in Costantinopoli Giacomo Tiepolo qual uedendo le forze 
di Francesi meze rotte nella Grecia fece lega [sic!=tregua] con Teodoro et Pirota 
[sic!=Epirotta] per anni 5 et con il Re de Turchi per anni 2 perche loro acreseuano et 
molestauano molto la Grecia. [32b]
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Roberto fiolo di Pietro per la Ongaria et Misia uene a Costantinopoli doue subito 
fu fatto Inperatore doue questo con Marino Michiel podesta per nome del Dominio 
Ve[ne]to comenzo a tratar di molte cose hautole del Inperio doue el tutto se faceuano 
congiuntemente doue dito Imperator chiamaua el dito podesta Ve[ne]to in tuti li 
consigli et opere del Inperio et lo chiamaua conpagno et amico delo Imperio cosa che 
altri Imperatori non lo haueuano fatto ma non lo faceua l[’]Inperator se non per bene 
suo per ueder le forze de Francesi andar ogni giorno nichilando doue uene a tanto 
che tute le forze del Inperio erano gouernate per el podesta Ve[ne]to[.] Dito Roberto 
tolse per consorte una fiola di una matrona qual fu promesa prima armo [sic!=a uno] 
deli primi caualieri de Costantinopoli qual per non eser ingiuriato fece forza nel pa-
lazo del dito Roberto con molti soi amici et parenti et taglio el naso alla giouane et 
presero la madre che hauea consentito a questo et due afogorno in mare; Roberto 
uisto tal crudelta et ingiuria eserli sta fatta se ne ando a Roma inanzi al Pontifice a 
lementandosi di tal ingiuria receuta et dapoi tornando a Costantinopoli mori in 
Acaia lasiando Baldouino fanciulo qual poi tolse per moglier la fiola di Giouane Rè di 
Gerusalem qual Rè tolse a gouernar l[’]Inperio de Costantinopoli per el gienero fan-
ciullo.

El gardenal che era pasato in Ongaria qual con grande esercito di Ongari paso in 
Soria con el Rè Andrea Ongaro quali paso a Tolomaida con lo esercito si de Ongari 
come Taliani et altre nationi qual era capitano dito Andrea Re di Ongaria qual atra-
ghetando le giente adapro lo agiuto di Venetiani. Pasato che fu dita giente presero 
Damiata cita de Egitto uicina al Nillo doue furno menato uia 30 m presoni.

(34a, under Doge Giacomo Tiepolo, 1229–1249):
[…]. Li ladri sopra nominati39 uedendo eser uenuto Marco Sanuto su lisola con 

gran gente et hauer fatto uno castello per mantenersi e subito mandorno a Giouani 
Uatatio il qual teneua l[’]isola Lesbo nel mare Egeo et altri lochi delo Inperio Grecho 
el qual se stimaua hauer l[’]Imperio et a lui li promisero di dar lisola di Candia et 
farlo signor di quela uenendo presto con gente asai in socorso.

Auta la noua Uatatio mando 33 galie armate nel isola di Candia in socorso deli 
diti Candioti ladri et gionto chel fu el corunpete con danari Marco Sanuto et lo fece 
leuar de lisola[.] Alora el capitano de Uatatico [sic!] asedio la cita esendo Marco Que-
rino astreto a rendersi [e] elo di Retimo si insignori seguitando la deditione del Que-
rini Margarito Foscarini Milipotamo et Corado Milenio Castel Nouo li diede Cataldo 
Auenalle fu constreto ancor elo partirse del castello che lui era ma quelo lo haueua 
fornito di monition, et di gente el qual Bonifacio difendeua quelo ualorosamente dal-
li nemici. El Duca di Candia se parti una notte con una squadra di gente ocultamente 
et andò per liberar lo asedio che era atorno el castello predito, et trouo eser partito tal 
gente doue laso molta monitione in quelo.

39 It is about the Greek rebels in Crete.
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El capitano di Uatatico [sic!] uedendo che li isolani non erano tuti dacordo insie-
me ma el sforzo di loro pendeuano piu a larmata del Dominio Ve[ne]to et capi loro se 
parte [sic!] del isola per non poter far tropo fruto et se ne ando in alto mare doue per 
fortuna detero a lisola di Eytero [sic!=Cythera] tuta si rupe che non scapolo nome tre 
nauili delli piu picioli. Nicolo Mudazo et Marin Marino li quali come inbasatori con 
speranza di pace marchiauano in Grecia perirono in quella fortuna.

(34b, under Doge Giacomo Tiepolo):
Haueuano in animo li Ve[ne]tiani el seguente giorno di tornar alla inpresa del 

combatimento doue temendo li Greci che erano su larmata del dito Uatatico la notte 
se leuorno et si cac[i]orno [sic!] nel alto mare che non li basto lanimo et si dubitauano 
non esser trapolati.

(34b–35a, under Doge Giacomo Tiepolo):
Esendo fato parentado tra Gioani Uatatio con el Rè de Hesagoni della qual era 

fama che el uoleuano uoltar le arme al Inperio de Costantinopoli et prender quelo.
Retrouandosi in Costantinopoli el Re di Gerusalem che gouernaua l[’]Inperio per 

el zenero fanciullo considerando non hauer agiuto ne fauore da alcuno aceto che dal 
Dominio Ve[ne]to fu parlamento con Teofillo Zeno el qual era hora podesta che si 
douese far intender al Principe T[i]epolo [sic!] la noua confederatione de due poten-
tissimi principi che uoleuano mouer guera a l[’]Inperio et esser cosa presta sè si uo-
leuano conseruar Costantinopoli auanti che li nemici non uenisero a saltarli a 
linprouiso.

Saputo la noua el Dominio Ve[ne]to subito fecero una armata de 25 galie delle 
quali erano proueditori Lurardo [sic!] Querini et Marco Gusoni et subito nauegorno 
a Costantinopoli i quali i[n]tesero [sic!] eser la cita asediata doue subito strensero el 
nauegar prestissimo per andar a Costantinopoli acio non li intrauenise qualche noui-
tade.

Era capitano de larmata de nimici Leon Cauala homo espertissimo dele cose di 
mare el qual inteso la uenuta de Ve[ne]tiani muto disegno et ando con larmata apres-
so la giente che erano acampati de tera che gia queli haueuano dato principio a com-
bater la tera ma queli di dentro se difendeuano ualorosamente.

Zonto che fu larmata deli Ve[ne]tiani subito asaltorno larmata de Creti [sic!=Gre-
ci] con tuto animo et ualore che in spacio di pocco tempo rompeteno 24 galie de ni-
mici et el resto de larmata la disiporno et li Vi[ni]tiani romasero uincitori doue leuor-
no lo asedio con gran ruina de loro doue intro in la tera con grande uitoria et mesero 
la tera in grande alegreza et salute di loro. Dapoi auto la uitoria larmata Ve[ne]tiana 
se ne torno a Ve[ne]tia doue furno fatto grande alegreza de tal uitoria et liberation di 
Costantinopoli.

Vatatio non ostande auto tal rotta in breui giorni messe in ordine insieme con suo 
suocero el Re di Hesagoni 25 galie armate et mando ancora asediar Costantinopoli 
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insieme con molti altri nauilli armati ma per questo non posse spauentar queli della 
citade. [35a]

Trouandosi podesta in Costantinopoli in dito tempo Gioani Michiel et haueua 16 
galie quale stauano in guardia del locco quale fecero inpeto contra le galie nemiche et 
combatetero molto uigorosamente doue alla fine ne presero 10 et le altre se messero 
alla fuga con gran stracio et mortalita di loro lasando li Ve[ne]tiani uitoriosi et la cita 
libera dello asedio. Partito Uatatico [sic!] sconfito et rotto da ocupacione se infermo 
et non molto dapoi paso della presente uita a Ninfeo el qual laso uno fiollo dito Teo-
doro qual era nato della fiola di Teodoro Lascari.

(35a, under Doge Giacomo Tiepolo):
In dito tempo fu fato tregua con Genoesi per anni 9 a contenplacion di Papa 

Gregorio con condicione che niuno di loro parte hauesero a dar agiuto ale parte et 
nimici si de una parte come de laltra. Fatta tal pase Papa Gregorio esorto molto li 
Ve[ne]tiani et Genoesi a prender larme contra li Infideli per recuperar Tera Santa la 
qual era molto tribulata da Turchi et Mori et cosi esorto molti Principi Taliani a far 
tal opra [sic!], ma facendo questa santa opera el dito Papa Gregorio paso della pre-
sente uita doue tal cosa ando in oblione et fu del’anno 1239.

Шербан В. Марин

ВИЗАНТИНЦИ И МУСЛИМАНИ ПРЕ 1239. ГОДИНЕ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ 
ВЕНЕЦИЈЕ, ПРЕМА АНОНИМНОЈ ХРОНИЦИ У КОДЕКСУ IT. VII 2592 

ИЗ НАЦИОНАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ СВ. МАРКА

Сажетак: Међу око две хиљаде кодекса који садрже венецијанске хронике сачи-
њене између 11. и 18. века, одабрана је анонимна хроника из рукописа It. VII 2592 
који се чува у Националној библиотеци Св. Марка у Венецији. У овом раду на екстен-
зиван начин су представљени фрагменти хронике која се односи и на Византинце и 
на муслиманима, са циљем да их користе они научници заинтересовани за изучава-
ње Леванта из персепктиве Венеције 17. века. Није неопходно ове односе посматрати 
из оквира сукоба цивилизација будући да византијско-муслиманске релације не би 
требало сагледавати искључиво кроз ратну оптику, већ и у светлу њихове војне, ди-
пломатске и трговинске сарадње. 

Кључне речи: венецијанске хронике, историја Венеције, венецијанско-византијски 
односи, венецијанско-муслимански односи, крсташки ратови
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UDC 314.1(=411.16)(497.113 Zrenjanin)"1835"

Регина Миланов1

Др Филип Крчмар2

Историјски архив Зрењанин
Србија

НА ПУТУ ЕМАНЦИПАЦИЈЕ:
ВЕЛИКОБЕЧКЕРЕЧКИ CONSCRIPTIO JUDAEORUM

ИЗ 1835. ГОДИНЕ

Сажетак: У фокусу прилога налази се попис Јевреја у Великом Бечкереку (дана-
шњем Зрењанину) из 1835. године, који се чува у фонду Ф. 3, Велики Бечкерек, град са 
уређеним сенатом 1769–1918, Историјског архива Зрењанин. У питању је један од нај-
ранијих сачуваних и најтемељнијих писаних извора за историју овдашње јеврејске 
заједнице, који је немогуће сагледати ван контекста дуготрајне еманципације Јевреја 
у Хабзбуршкој монархији (Аустријском царству). Стога је у раду дат и одговарајући 
осврт на овај процес, започет крајем XVIII, а окончан крајем XIX века.

Кључне речи: Јевреји, Велики Бечкерек, попис, еманципација

Иако се на подручју некадашње Краљевине Угарске присуство Јевреја 
може пратити све до средњег века, они су и тада, а и касније – као нехришћан-
ска верска заједница – били ван укорењеног и устаљеног сталешког поретка и 
верског система. За разлику од признатих и толерисаних православних хри-
шћана – Срба, Румуна и Русина – они као нехришћани или нису били пушта-
ни у слободне краљевске градове, трговишта или сеоске средине (из верских 
разлога), или су били толерисани под посебним условима. У појединим случа-
јевима било је изузетака, нпр. када би Двор, властелинства и градске општине 
очекивали посебну корист од имућних јеврејских трговаца, шпекуланата и 
занатлија. Слободни краљевски градови и утврђења нису имали право прије-
ма Јевреја унутар својих зидина; то право им је одобравао краљ, као врховни 

¹ Regina Milanov, Historical Archives of Zrenjanin, Serbia
2 Filip Krčmar, Historical Archives of Zrenjanin, Serbia
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земљопоседник. Тек су ранотерезијанске реформе увеле промене у погледу 
становања Јевреја у градовима. Према једном наређењу из 1749, јеврејским оп-
штинама уведено је плаћање таксе о толеранцији, која се увећавала све до 
1846, када је коначно укинута. Јевреји су овај намет прозвали Краљичин новац 
(јидиш: Malka-Geld, мађ. királyasszony pénze), и он је у више наврата водио до 
напетости и размирица међу појединим јеврејским општинама, али је њихову 
егзистенцију и боравак њихових чланова у земљи, тј. градским и другим сре-
динама поставио на сигурније правне основе, него што је то био случај у дру-
гим земљама3. Даље регулисање њиховог статуса било је условљено, или, боље 
рећи: диктирано значајним приливом јеврејског становништва које је насту-
пило у првој половини седамдесетих година XVIII века, након прве поделе 
Пољске (1772).4 

Долазак на власт Јосифа II (1780) означио је почетак еманципације не само 
Јевреја, већ и осталих некатоличких заједница у Хабзбуршкој монархији. Па-
тентом о толеранцији из 1781. године некатоличким хришћанима (православ-
нима и протестантима) додељена су права каква раније нису имали. Даљи цар-
ски декрет од 4. марта 1783. увео је једнака права за Јевреје: у јавно-правном и 
приватно-правном погледу они су потпуно изједначени са хришћанима, а 
ограничења боравка и насељавања су највећим (подв. аут.) делом била укинута: 
на основу краљевског одобрења, они су се могли трајно задржавати у свим ме-
стима, укључујући и слободне краљевске градове.5 Такође, добили су право да 
уче и баве се свим занатима.6 Неколико година касније (1787), новом мером Је-
врејима је наложено узимање немачких имена и презимена, а њихово бројно 
стање је требало да буде проверљиво у свако доба, кроз вођење матичних књи-
га рођених, венчаних и умрлих.7 Јозефинске реформе нису биле ограничене 
само на Патент о толеранцији: Јевреји су били обухваћени још терезијанском 

3 Јosef Wolf, „Deutsch-jüdische Kontakträume in den Ländern der ungarischen Krone vom 18. bis 
zum beginnenden 20. Jahrhundert. Der städtische Kontaktraum Temeswar”. In: Hans Hecker und Wal-
ter Engel (Hg.), Symbiose und Traditionsbruch. Deutsch-jüdische Wechselsbeziehungen in Ostmittel- und 
Südosteuropas (19. und 20. Jahrhundert), Essen 2003, 228. 

4 Посредством тајне дипломатије вођене између трију европских сила: Русије, Пруске и Ау-
стрије (Хабзбуршке монархије), у Бечу је почетком 1772. договорен споразум ових трију земаља 
о подели Краљевине Пољске, ослабљене вишедеценијским унутрашњим размирицама. У јесен 
исте године, Пољска је остала без 30% своје територије, коју су међу собом поделиле државе-пот-
писнице споразума; најзначајнији део припао је Хабзбуршкој монархији. О томе види: Dragoljub 
Živojinović, Uspon Evrope 1450–1789, Novi Sad 1985, 469–471; Метју С. Андерсон, Европа у осамна-
естом веку 1713–1789, Београд 2003, 301–303. 

5 Ово није важило за Троједну краљевину Хрватску Славонију и Далмацију, Војну границу, 
рударске градове и околне, тзв. „монтанске” округе. Ово изузеће је почивало на старој привиле-
гији, регулисаној 18. законским чланком из 1729. године. Јosef Wolf, нав. дело, 228; такође: Josef 
Wolf, Entwicklung der ethnischen Struktur des Banats 1890–1992, Wien 2004, 105.

6 Јosef Wolf, Entwicklung der ethnischen Struktur..., 105.
7 Јosef Wolf, „Deutsch-jüdische Kontakträume”..., 228–229.
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реформом школства, а отварање јеврејских вероисповедних школа наставље-
но је и у време Леополда II (1790–1792). До краја XVIII и почетка XIX века, ве-
ћина Јевреја у Угарској је била писмена.8

Ипак, толерантан став и однос Јосифа II није био општеприхваћен: он сâм 
није могао занемарити широко распрострањен и дубоко укорењен одбојан став 
јавности према Јеврејима; стога је реформе на овом плану морао спроводити 
постепено, па је тако у периоду између 1781. и 1789. године донео низ пратећих 
мера којима је разрадио политику толеранције према Јеврејима.9

Када је реч о бројкама, јозефински попис становништва спроведен 1785. 
године, показао је да је у Краљевини Угарској живело 75.089 Јевреја. Већина их 
је живела у северним мађарским жупанијама које су се граничиле са Чешком, 
Моравском и Пољском. Континуираним досељавањем и природним прира-
штајем, тај се број у току XIX века вишеструко увећао.10 Између 1783. и 1813, 
Краљевина Угарска била је запљуснута снажним миграционим таласом Јевреја, 
који се јавио као последица тадашњих ратова и територијалних промена које 
су их пратиле.11 Период који је уследио – отприлике 1814. до 1845. – одликовао 
се унутрашњим колонизацијама, померањима и сеобама унутар саме Угарске, 
уз тек повремене нове приливе, који су допринели даљој стабилизацији и ета-
блирању јеврејске заједнице у Угарској.12 

Након реформи Јосифа II, требало је да прође још пола века док не буду 
учињени даљи кораци ка еманципацији Јевреја. За то време, од 1783. године 
па до краја Наполеонових ратова у Европи (1814/15), у Угарској је забележен 
значајан пораст јеврејског становништва.13 Наредне деценије (1815–1845) про-
текле су у знаку унутрашњих миграција и померања, уз тек повремене нове 
колонизационе приливе; примера ради, 1831. године, у Угарску се доселио 
велики број Јевреја из тзв. Конгресне Пољске,14 и то у јеку тзв. Реформског 
доба (мађ. Reformkor). 15

8 Исто, 229.
9 О томе види: Karl Gutkas, Kaiser Joseph II. Eine Biographie, Wien–Darmstadt 1989, 289.
10 У Угарској је 1805. било 127.816 Јевреја; 1840. их је било 241.632, а 1857. 412.702 (3% ста-

новништва земље), а 1870. – 552.123 (Јosef Wolf, „Deutsch-jüdische Kontakträume”..., 222).
11 До краја XVIII века, велике силе ће још у два наврата међу собом поделити пољску тери-

торију – тзв. Друга (1793) и Трећа подела Пољске (1795), чиме је она престала да постоји и биће 
обновљена тек 1918. године (прим. аут.).

12 Јosef Wolf, „Deutsch-jüdische Kontakträume”..., 221. 
13 Јosef Wolf, „Deutsch-jüdische Kontakträume”..., 221.
14 Конгресна Пољска је била аутономна краљевина унутар Руског царства, формирана одлу-

кама Бечког конгреса 1815. године. У тренутку свог оснивања налазила се у персоналној унији 
са Русијом, али је њена аутономија укинута након слома пољског устанка 1831, који је и условио 
исељавање њеног становништва (прим. аут.). За више детаља види: Чедомир Попов, Грађанска 
Европа (1770–1914). Политичка историја Европе (1815–1870), књ. 2, Београд 2010, 156, 166, 173.

15 Реформско доба обухвата период тридесетих и четрдесетих година XIX века, који се одли-
ковао модернизацијом земље и значајним променама на политичком, привредном, културном и 
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У том периоду, Јевреји у Монархији нису били нарочито бројна групација, 
али су били веома имућни и политички утицајни.16 Јеврејска општина у Бечу је 
1830. бројала око 1600 лица, а до 1846. нарасла је на 4000: њој је на располагању 
1825/26. стајала једна синагога. Осим тога, у аустријској престоници радила је 
и једна јеврејска вероисповедна школа, као и неколико добротворних удруже-
ња за јеврејску децу. Јевреји су смели да исповедају своју веру, али су ипак били 
подређени дискриминаторским законима. Нису били примани у државну слу-
жбу и могли су да студирају само на Медицинском факултету у Бечу. Хри-
шћански занатски мајстори нису примали Јевреје у своје радионице. Антисе-
митизам је и даље био широко распрострањен.17

С друге стране, третман Јевреја у Угарској био је другачији. Реформски 
угарски сабор 1839/40. имао је благонаклон став према Јеврејима: прихватио је 
једнак статус јудаизма са осталим хришћанским конфесијама, те једнакост Је-
вреја пред законом. Добили су право становања у целој земљи (с изузетком 
рударских градова), право поседовања куће у средини у којој су имали завичај-
но право, а са пар изузетака могли су се бавити трговином и занатима; дозво-
љено им је да имају послугу (само Јевреје), оснивају фабрике и баве се лекар-
ском праксом.18 Саборски посланик испред Пештанске жупаније, Шимон Ду-
бравицки (мађ. Dubraviczky Simon), чак је предложио доношење закона којим 

сваком другом плану. За његов почетак се обично узима 1825. година и сазивање првог угарског 
Сабора (парламента) који се дотле није састајао још од окончања Наполеонових ратова, док је 
његов врхунац и крај наступио мађарском Револуцијом 1848/49. године. За више детаља види: 
Петар Рокаи, Золтан Ђере, Тибор Пал и Александар Касаш, Историја Мађара, Београд 2002, 
423–429.

16 Најбољи пример за тако нешто био је чувени банкар Соломон Ротшилд, који се 1816. го-
дине доселио у Беч и, иако Јеврејин, врло брзо успео да заузме једно од највиших места у дру-
штвеној хијерархији; улагао је новац у железницу (која је у то време била у повоју), позајмљивао 
новац држави и угледним државним функционерима, а већ од 1822. године имао је титулу баро-
на (Freiherr) – био је први Јеврејин који је добио племство. Радо виђен гост у палати канцелара 
Метерниха, Ротшилд је већ од 1822. имао титулу барона. У народу се говорило да Аустрија има 
два господара: цара Фердинанда и краља Соломона. Будући да као Јеврејин није смео да купи 
некретнину, тј. кућу, Ротшилд је најпре је изнајмио собу у бечком хотелу „Код римског цара”. 
Потом је добио дозволу да откупи своје пребивалиште, а касније чак и да купи земљу – одобрење 
које је веома приљежно искористио и тако постао један од највећих земљопоседника у Монар-
хији. Friedrich Wasserstein, Die österreichische Kaiser: Franz I, Ferdinand I, Franz Joseph I, Karl I, Wien 
2003, 81.

17 О томе види: Friedrich Wasserstein, нав. дело, 81. 
18 Јosef Wolf, „Deutsch-jüdische Kontakträume”..., 229; „На Сабору 1839/40 (...) донети су зако-

ни о (...) регулисању статуса Јевреја (озакоњено је њихово насељавање у слободним краљевским 
градовима и бављење занатством, индустријом и трговином). Петар Рокаи и др., нав. дело, 427. 
За више детаља види: „A zsidokról. 1840. évi XXIX törvényczikk”, net.jogtar.hu. Приступљено: 4. 
августа 2020.
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би се укинула такса за толеранцију и Јеврејима дала сва грађанска права19. 
Ипак, „мојсијевска вероисповест” и даље није била призната и није била равно-
правна са осталим верским заједницама у Царевини.20

Трећа фаза еманципације наступила је за време Баховог апсолутизма 
(1849–1860) и у почетку је означила корак уназад: царском наредбом из 1853. 
године поново су уведена одређена ограничења у погледу имовинских права 
(која су још увек била на снази до Револуције), а која су имала важити до оног 
тренутка када свака круновина понаособ не регулише државно-правне односе 
на својој територији.21 Године 1860, Јеврејима је дата потпуна слобода у бавље-
њу занатима и тек тада су укинута сва ограничења у погледу њиховог кретања 
и насељавања, тј. места становања.22 Следећи корак дошао је у виду стицања 
права поседа некретнина и куповине сељачких газдинстава (у случају поседо-
вања завичајности) и права обраде земље – самостално или са послугом.23 На-
кон склапања Нагодбе (1867), Јевреји су добили сва грађанска права, а регули-
сањем односа између јудаизма с једне и државе и других верских заједница 
1895, коначно је довршена „еманципација Јевреја као део процеса опште секу-
ларизације мађарског друштва”.24 

Јевреји у Великом Бечкереку од краја XVIII века до пописа 1835. године

У контексту Реформског доба у Угарској и друге фазе еманципације у Хаб-
збуршкој монархији / Аустријској царевини требало би сагледати и попис Је-
вреја у Великом Бечкереку (данашњем Зрењанину), настао 1834/35. године. До 
тог тренутка, јеврејска заједница у овом граду је била присутна већ више од 
пола века и налазила се у успону. Овде су први Јевреји – Јоаким Голдшмит и 
Мојзеш (Мојсије) Абрахам – забележени још 1747. године.25 Хронолошки, први 
следећи податак о локалним Јеврејима који се често наводи у литератури је 
онај о оснивању јеврејске општине 1760, али он, по свему судећи није тачан; у 

19 Такса за толеранцију биће укинута тек шест година касније (1846), непосредно пред Рево-
луцију (Josef Wolf, „Deutsch-jüdische Kontakträume”..., 229).

20 Josef Wolf, „Deutsch-jüdische Kontakträume”..., 230.
21 Josef Wolf, Entwicklung der ethnischen Struktur..., Wien 2004, 106.
22 Исто. 
23 Тиме је Угарска постала атрактивнија за јеврејске колонисте од већине аустријских на-

следних земаља у којима су још увек била задржана одређена ограничења у погледу куповине 
некретнина (са изузетком Беча и Доње Аустрије). Josef Wolf, Entwicklung der ethnischen 
Struktur..., 106. 

24 Josef Wolf, Entwicklung der ethnischen Struktur..., 106.
25 Borovszky Samu, Torontál vármegye, Budapest 1912, 566; Александар Станојловић (ур.), Пе-

тровград, Петровград 1938 (Зрењанин 20043), 48.
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прилог томе говори један податак из међуратног периода, који се односи на 
обележавање великог јубилеја – 150. годишњице великобечкеречке, односно 
петровградске Јеврејске општине, а које је уприличено непосредно пред ула-
зак Краљевине Југославије у Други светски рат (1940).26 Година 1790. је много 
реалнија, узимајући у обзир наведене историјске околности, као и чињеницу 
да је присуство Јевреја на подручју Баната и Торонталске жупаније пре тога 
још увек слабо и занемарљиво.

Из међуратног периода потичу и три историографска рада, настала у окви-
ру једне деценије и у кратким временским размацима један од другог, а који у 
основним цртама скицирају најзначајније моменте историјског развоја локалне 
јеврејске заједнице од друге половине XVIII века до поменутог пописа, тј. Рево-
луције 1848/49. године. У питању су Мађарски јеврејски лексикон Петера Ујва-
рија27, Историја вароши Велики Бечкерек 1333–1918. Феликса Милекера28 и ал-
манах-споменица Петровград групе аутора из 1938. године.29 

Хронолошки најстарији у овом низу је Ујваријев Лексикон, који, позивајући 
се на списе у архиви некадашње Торонталске жупаније, наводи да је Јеврејска 
општина у Великом Бечкереку основана 1760, када је неколико јеврејских по-
родица добило одобрење да се насели у овом месту; исти извор бележи три име-
на тих породица која су остала упамћена, док су остала пала у заборав: Фрајнд 
(Freund), Јаулус (Jaulus) и Гутман (Guttman).30 Помиње даље да је јеврејска зајед-
ница у граду већ две године касније (1762) бројала тридесет породица,31 те да је 
постојала „привремена” синагога коју су оне користиле све до средине XIX века, 
непосредно пред Револуцију; према Ујваријевим наводима, ова провизорна 
богомоља јавља се 1817. године.32 Пет година касније (1822), представници је-
врејске заједнице – Адам Гутман (јеврејски судија, нем. Judenrichter), Меир 
Ризенбергер и Мојзес Шлезингер потписали су уговор са Краљевском комор-
ском управом о изнајмљивању једне просторије за потребе Јеврејске школе 
(по цени од 8 форинти); овај акт је наводно чуван у архиви Јеврејске општине.33 

26 О томе види: „150 годишњица Јеврејске црквене општине у Петровграду”, Банатска по-
шта 216, год. V, 15. јун 1940, 2.

27 Ujvári Peter, Magyar zsidó lexikon, Budapest 1929.
28 Felix Milleker, Geschichte der Stadt Veliki Bečkerek 1333–1918, Wrschatz 1933. За српско издање 

види: У издању Историјског архива Зрењанин се појавила и српска верзија ове књиге, у преводу 
с немачког Јована Валрабенштајна (Feliks Mileker, Istorija varoši Veliki Bečkerek, Zrenjanin 2011).

29 Александар Станојловић (ур.), Петровград, Петровград 1938 (Зрењанин 19972, 20043).
30 Ujvári Peter, нав. дело, 626. 
31 Исто.
32 Исто.
33 Исто. Касније је Ж. Јанкахидац приметио да су учитељи јеврејске вероисповедне школе 

били много боље плаћени од својих колега других вероисповести у комуналним и српским шко-
лама (Александар Станојловић, ур., нав. дело, 55).
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Као први учитељ ове школе помиње се Хајнрих Рот, са звањем „јавно испита-
ног учитеља нормалне школе” (нем. öffentlich geprüfter Lehrer des 
Normalactes).34 Поред Рота, овај уговор је потписао и председник Јеврејске оп-
штине (рош хакахол) у Великом Бечкереку Исак Менцер,35 који се касније по-
јављује у попису становништва 1835. године. Још два значајна податка из овог 
периода односе се на постојање Хевра кадише (погребног друштва), чије је 
оснивање датирано 1764. године, те јеврејског гробља које се налази „прилич-
но изван јужне границе градског подручја”.36

Феликс Милекер углавном преузима ове податке, уз тек незнатне измене; у 
својој Историји Великог Бечкерека он бележи: „Почетком XIX века имали су 
Јевреји верску општину. Већ 1800. постојала је Хевра кадиша (Свето братство); 
почело је вођење матичних књига, 1817. већ су имали храм, а 1822. добили су 
сопствену школу”.37 Из овога се дакле види да је Милекер у свом исказу поме-
рио оснивање Хевра Кадише са 1764. на 1800. годину, док је у осталом сагласан 
са Ујваријевим Лексиконом. 

Прилог рабина Мавра Нидермана, настао 1938. за потребе алманаха-
-споменице Петровград, наводи, поред ових, још један занимљив податак: да 
су крајем XVIII и почетком XIX века, Јевреји у Банату потпадали су под јурис-
дикцију Арадског надрабината, на челу са чувеним рабином-реформатором 
Ароном Хорином.38 Овакво стање је потрајало, по свему судећи, до треће деце-
није XIX века, када је великобечкеречког рабина Давида Опенхајма власт име-
новала за рабина Тамишке жупаније, што се узима за долазак Јеврејске општине 

34 Према Општој школској уредби за немачке нормалне, главне и тривијалне школе у наслед-
ним земљама, донетој још у време Марије Терезије, нормалне школе су осниване у сваком окру-
жном средишту и служиле су за образовање будућих учитеља у основним тривијалним школама. 
Предмети су у почетним годинама били исти као у главним школама (које су биле намењене 
ђацима који су планирали наставак школовања и усавршавања), док су у завршном разреду би-
вали усмерени пре свега на педагошко образовање будућих учитеља. Било је предвиђено да нико 
ко није завршио нормалну школу и о томе није имао потврду школског директора није могао 
постати учитељ (Ненад Нинковић, „Реформа српског школства у Хабзбуршкој монархији 1769–
1777”, Истраживања 22, Нови Сад 2011, 169–170.

35 Ujvári Peter, нав. дело, 626.
36 Годину дана пре појаве Лексикона, ово гробље је већ било измештено на другу, нову лока-

цију, услед чега је у овој књизи забележено да је остао сачуван један надгробни споменик са 
старог гробља, са именом извесног Меира Стампе (Ujvári Peter, нав. дело, 626–627). 

37 Felix Mileker, нав. дело, 52.
38 Арон Хорин се родио 1766. године у Храњицама, у данашњој Чешкој. Школовао се у Ма-

терсдорфу и Прагу, након тога је почео да се бави трговином, али неуспешно. Прихвативши 
место рабина у Араду 1789, Хорин је на том положају остао до смрти (1844). Важио је за веома 
утицајног политичара и верског реформатора који је много учинио за еманципацију и побољша-
ње положаја Јевреја у Угарској (прим. аут.). 
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у Великом Бечкереку под окриље Темишварског надрабината39. У алманаху-
-споменици Петровград такође се помиње податак о већ поменутој Хеври Кади-
ши, за коју се наводи да је „основана почетком 19. века, 1806. или 1808. године”.40 
Уколико је овај исказ тачан, онда је формирање Јеврејског погребног друштва у 
Великом Бечкереку било временски блиско Великом пожару из 1807, у ком је 
пострадао већи део овог града.41 Та несрећа је битно утицала на губитак доброг 
дела архивске грађе из ранијих временских периода и разлог је томе што данас 
Зрењанин оскудева архивском грађом из XVIII века. О јеврејској заједници у 
Великом Бечкереку из друге половине XVIII столећа може се закључивати 
посредно, на основу ретких докумената сачуваних у архиви некадашње Торон-
талске жупаније, који сведоче, у целини узевши, о њиховој слабој заступљено-
сти на подручју Баната.42 Осим тога, сачувана архивска грађа некадашње То-
ронталске жупаније сведочи о покушајима њихове еманципације на овом по-
дручју, попут наредбе Јосифа II о употреби (немачких) имена и презимена,43 
учлањивању у занатске цехове и полагању мајсторских испита44, те изједначавању 
у правима са осталим вероисповестима.45 Пажње вредне изузетке представљају 

39 Александар Станојловић, нав. дело, 114.
40 Исто.
41 За више детаља о Великом пожару види: „Из прошлости Зрењанина”, Архивска грађа 

Историског архива среза Зрењанин, год. IV, св. 11, Зрењанин 1956, 49–55; Александар Станојло-
вић, нав. дело, 51; Szent beszéd. Nagybecskerek tűzvedelme százados évfordulóján. Mondotta: Magyary 
Pál, pápai kamarás, püspöki szentszéki tanácsos, Nagybecskerek róm. kath. plebánosa. Nagybecskereken 
1907; Милан Ђуканов, „Од Крацајзена до данашњих дана”, у публикацији: Зоран Славић (ур.), 
Двеста педесет година зрењанинске пиваре, Зрењанин 1995, 32–35.

42 Примера ради, власти Торонталске жупаније, одговарајући у јесен 1781. године на један 
упит Угарског намесничког већа, одговарају да на територији Жупаније не постоји ниједна сина-
гога (Архив Војводине (= АВ), Ф. 11, Торонталска жупанија 1731–1849 (=Ф. 11, ТЖ 1731–1849), 
кут. 8, бр. 1/1782, према: Дејан Јакшић, Торонталска жупанија (1731–1849). Каталог одабраних 
садржаја докумената 1731–1785, Нови Сад 2008, 38). У марту 1784, среске власти у Великом 
Бечкереку одговарају на сличан упит Угарског намесничког већа наводећи да у жупанијским 
срезовима нема јеврејске штампарије, а да је број Јевреја незнатан (подв. Ф. К.). АВ, Ф. 11, ТЖ 
1731–1849, кут. 27, бр. 391/1784, према: Дејан Јакшић, нав. дело, 114. То је потврђено и на попи-
сима становништва Великобечкеречког и Великосенмиклушког среза за 1784. годину, а који су 
показали да је број протестаната и Јевреја у тим срединама – занемарљив (подв. Ф. К., АВ, Ф. 11, 
ТЖ 1731–1849, кут. 43, бр. 449/1785, према: Дејан Јакшић, нав. дело, 162).

43 Почев од 1. јануара 1788, све породице, као и неожењени мушкарци били су дужни да 
имају једно одређено презиме (ако га дотле нису имали), док је женским особама припадало 
презиме оца, односно мужа. Особе које дотле нису имале одређено лично име, морале су да се 
одлуче за једно од немачких имена, а сва имена и презима – како стара, тако и нова – морала су 
у наредном попису бити заведена на немачком језику. АВ, Ф. 11, ТЖ 1731–1849, кут. 114, бр. 
1062/1788, према: Дејан Јакшић, нав. дело, 197.

44 АВ, Ф. 11, ТЖ 1731–1849, кут. 122, бр. 1744/1788, према: Дејан Јакшић, нав. дело, 218.
45 АВ, Ф. 11, ТЖ 1731–1849, кут. 151, бр. 1567/1789. 
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два занимљива документа из 1788. и 1789. године: први говори о подозрењу вла-
сти према јеврејском живљу, које се јавило у време последњег Aустро-турског 
рата,46  док други доноси краљевску наредбу којом се стопирају реформске мере 
и наглашава да „Јевреји не могу да очекују (даље) проширење толеранције”.47

У непуне три деценије између Великог пожара (1807) и пописа (1835), Јевре-
ји су оставили трага у документима фонда Велики Бечкерек, град са уређеним 
Сенатом (1769–1918). Реч је углавном о судским споровима, разним тужбама и 
молбама, које је решавао бечкеречки Сенат у време док су извршна и судска 
власт још увек биле спојене. Најчешће се појављује име већ поменутог Адама 
Гутмана, кога Мађарски јеврејски лексикон Петера Ујварија помиње 1817. годи-
не као „јеврејског кнеза”: он се у сачуваној грађи јавља најпре као један од заку-
паца бечкеречке пиваре,48 а затим и земљишта у оближњем Елемиру49 и градске 
кланице.50 Поред њега, помињу се још и Леополд Менцер,51 Самуел Вендерот,52 
Самуел и Катарина Фромбах,53 Филип Кун,54 Херман Гутман (кириџија),55 Сали 
Полак,56 Јулијана Гребер57 и др. Већина њих ће се наћи и у попису Јевреја из 
1835. године.   

46 АВ, Ф. 11, ТЖ 1731–1849, кут. 119, бр. 1470/1788, према: Олгица Трбојевић, Торонталска 
жупанија 1731–1849. Каталог одабраних садржаја докумената 1786–1790, Нови Сад 2011, 208. 

47 АВ, Ф. 11, ТЖ 1731–1849, кут. 152, бр. 1783/1789, према: Олгица Трбојевић, нав. дело, 277. 
Оваква наредба Јосифа II, којим су практично стопирани процес еманципације Јевреја и пони-
штена његова дотадашња постигнућа, не може се протумачити другачије него добро познатом 
чињеницом да је он непосредно пред смрт опозвао већи део својих реформи, незадовољан и 
разочаран отпором који су оне изазивале међу становништвом. Неуспех који је на том плану 
доживео у великој мери је допринео изградњи његовог посебног култа трагичног владара модер-
них схватања који наилази на неразумевање свог окружења и поданика. Уосталом, о томе нају-
бедљивије сведочи натпис на његовом надгробном споменику: „Овде почива Јосиф II, који је 
омануо у свему чега се прихватио” (Dorothy Gies McGuigan, The Habsburgs, London 1966, 268). 

48 Гутман се заједно са Алексом Јовановићем и Матијасом Винклеом почев од 1816. појављу-
је у архивској грађи као закупац бечкеречке пиваре. Међутим, њихов ортаклук није био дугог 
века: они су се убрзо посвађали и упустили у вишегодишњи судски спор у којем су Гутман и Јо-
вановић тужили Винклеа. О томе види: Историјски архив Зрењанин (=ИАЗ), Ф. 3, Велики Беч-
керек, град са уређеним сенатом 1769–1918 (=Ф. 3, ВБ 1769–1918), бр. 2/1816, 20/1818, 21/1818, 
23/1818, 1/1819, 2/1820, 8/1820, бб/1822, 14/1823, 15/1823, 18/1823, 22/1823, 30/1824, 31/1824.

49 ИАЗ, Ф. 3, ВБ 1769–1918, бр. 209/1824.
50 ИАЗ, Ф. 3, ВБ 1769–1918, бр. 382/1830.
51 ИАЗ, Ф. 3, ВБ 1769–1918, бр. 9/1827, 170/1827, 10/1829, 98/1829, 204/1830, 128/1832.
52 ИАЗ, Ф. 3, ВБ 1769–1918, бр. 216/1832, 279/1833, бб/1834.
53 ИАЗ, Ф. 3, ВБ 1769–1918, бр. 628/1834.
54 ИАЗ, Ф. 3, ВБ 1769–1918, бр. 149/1830, 166/1830, 634/1834, 985/1834. 
55 ИАЗ, Ф. 3, ВБ 1769–1918, бр. 307/1831, 790/1831, 128/1832.
56 ИАЗ, Ф. 3, ВБ 1769–1918, бр. 541/1830, 586/1830.
57 ИАЗ, Ф. 3, ВБ 1769–1918, бр. 222/1830, 223/1830.
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Фонд Ф. 3 Велики Бечкерек, град са уређеним сенатом 1769–1918. Историј-
ског архива Зрењанин категорисан је као фонд од изузетног значаја.58 У њему 
се чува најстарија грађа која се односи на Велики Бечкерек, а која је настала у 
временском распону од Великог пожара до распада Аустроугарске монархије. 

У значајније сачуване документе из прве половине XIX века свакако спада 
архивска јединица бр. 169/1835, која садржи табеларни попис Јевреја у Великом 
Бечкереку. Пратећи акт на латинском језику пружа ближе објашњење овог до-
кумента: реч је о списку Јевреја у Великом Бечкереку, који овдашње власти 
шаљу Коморској управи (администрацији) у Темишвар. Претходно је управа 5. 
јануара 1835. затражила да јој се тај списак достави у циљу поређења са резул-
татима претходног бројања 1826. године. У одговору од 22. јануара „краљевска 
привилегована варош Велики Бечкерек извештава да води евиденцију и шаље 
Администрацији податке о насталим променама. У заглављу самог пописа сто-
ји немачки наслов: Beschreibung des Seelenstandes  der Juden Gemeinde in dem 
privilegirten Königs Kameral Markts Grosz-Becskerek für das Militär Jahr 1835 
(Опис бројног стања јеврејске општине у привилегованом краљевском комор-
ском трговишту Велики Бечкерек за војну 1835. годину59),” док се сам попис у 
пратећем допису на латинском језику помиње под насловом Conscriptio 
Judaeorum (Попис Јевреја).

Списак великобечкеречких Јевреја је дат на 10 страница у виду табеле са 
рубрикама које садрже, осим редног (Zahl No) и кућног броја (Haus No) на са-
мом почетку још и: 

1. личне податке: име домаћина, тј. главе домаћинства и његове супруге 
(Namen der Haushälter und Mutter); имена деце (Namen der Kinder) и пол 
свих чланова домаћинства (Hievon sind männlichen / weiblichen 
Geschlechtes); те укупан број чланова домаћинства (Gesammtzahl); 

2. податке о непокретној имовини (Diese besitzen): [поседовање] куће 
(Haus), винограда (Weingarten), радионице/трговине (Industrialien), 

58 Верица Николић и Тања Милошевић, Водич кроз архивске фондове Историјског архива 
Зрењанин, Зрењанин 2007, 33.

59 Под појмом „војна година” (нем. Militärjahr) је у службеној комуникацији Монархије 
означаван период који није одговарао календарској години (јануар – децембар), већ је обухватао 
временски размак од почетка новембра једне до краја октобра наредне године („Datumsangaben”, 
landesarchiv-ooe.at. Приступљено: 18. августа 2020). Тако у овом случају „војна 1835. година” под-
разумева период од новембра 1834. до октобра 1835. године; из овога, као и датума настанка 
пратећег акта, може се закључити да је попис очигледно настао крајем 1834, а да су његови ре-
зултати важили до краја 1835. године. Овакав начин датирања свакако је имао везе са роковима 
регрутације за војску, па отуда и његов назив (прим. аут.). 
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земљишта (Plätzergrunde) или становање у својству подстанара (Sind 
bloss Einwohner);

3. податке о занимању (Erwerbszweig);
4. податке о години досељавања у Велики Бечкерек (Ansiedlungsjahr) и ме-

сту рођења, тј. пореклу (Geburtsort); 
5. податке о висини разрезаног пореза за 1834. годину (Sind conscribiert 

und besteuert per 1834): на име контрибуција (Contributio), општинских 
и/или властелинских давања (Dominal- und Domesticalgaben) и таксе за 
толеранцију (Toleranztaxen);

6. примедбе, односно напомене (Bemerkungen).

На крају индивидуалног пописа приказан је сумарни преглед стања у 1835. 
години и поређење са подацима из пописа урађеног 1826. Упитник је на немач-
ком језику, писан латиницом и готицом. Пописана су укупно 74 домаћинства 
са 335 чланова.60

1. Кућни број: 1299. – Име домаћина: Лазар Кепих. – Име супруге: Јулија. 
– Имена деце: Јозеф. – Поседује: кућу. – Извор прихода: трговац–тор-
бар. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 1788. – Место рођења: 
Арад. – За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: 4 форинте и 39 
крајцара; 2) општинских / властелинских давања: 3 форинте и 45 крај-
цара; 3) таксе за толеранцију: – . Примедба: Уговор о куповини куће 
изгорео; кућа је купљена пре 36 година; ослобођен плаћања таксе на 
толеранцију, пошто има 70 година. 

2. Кућни број: 1325. – Име домаћина: Хелена Кутерер, удовица. – Имена 
деце: Мими. – Поседује: кућу. – Извор прихода: Закупник кафане. – Го-
дина досељавања у Велики Бечкерек: 1791. – Место рођења: Будим. – За 
1834. годину разрезано на име: 1) пореза: 2 форинте и 19 4/5 крајцара;61 2) 
општинских / властелинских давања: 7 форинти и 15 крајцара; 3) таксе 
за толеранцију: 1 форинта.

60 Будући да је из техничких разлога немогуће репродуковати табелу у оквиру формата ча-
сописа, садржај пописа дат је у виду прегледног списка домаћинстава са свим релевантним по-
дацима из наведених рубрика (прим. аут.). 

61 Од 1754. до 1892. године, званична валута у Хабзбуршкој монархији (Аустријском цар-
ству, Аустроугарској) био је гулден (у аустријским земљама) или форинта (у Угарској). Гулден/
форинта се даље делио на 60 крајцара (нем. Kreuzer, мађ. krajczár), које су се, у виду кованог 
новца, јављале у апоенима од ¼, ½, 1, 2, 3, 6, 10 и 20 крајцара. На моменте компликовани моне-
тарни систем у различитим деловима Аустријског царства саображен је и уједначен 1892. године, 
када је уведена круна као јединствена монета за подручје целе Монархије, која се делила на 100 
хелера, тј. филера (прим. аут.). 
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3. Кућни број: 312. – Име домаћина: удовица Шлезингер, супруга преми-
нулог Хендла Финка. – Имена деце: Симон, Мориц, Исак, Леополд, Ле-
они, Хани. – Поседује: кућу. – Извор прихода: кување сапуна. – Година 
досељавања у Велики Бечкерек: 1809. – Место рођења: Шлески округ. – 
За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: 4 форинте 39 крајцара; 2) 
општинских / властелинских давања: 13 форинти и 15 крајцара; 3) таксе 
за толеранцију: 2 форинте и 30 крајцара. – Примедба: Уговор о купови-
ни куће гласи на оца удовице, Мојзеса Дајча; синови Исак и Мориц на-
лазе се на вандровању.

4. Кућни број: 1404/1174. – Име домаћина: Леополд Менцер. – Име супру-
ге: Фани. – Имена деце: Матијас, Алојз (Лојзе), Марија, Франц. – Посе-
дује: кућу. – Извор прихода: Закуп пиваре. – Година досељавања у Ве-
лики Бечкерек: 1804. – Место рођења: Вршац. – За 1834. годину разре-
зано на име: 1) пореза: 6 форинти и 58 4/5 крајцара; 2) општинских / 
властелинских давања: 41 форинта и 45 крајцара; 3) таксе за толеранци-
ју: 15 форинти. – Примедба: Поседује кућу и доказ о власништву, рати-
фикован 8. јула 1820. Купопродајни уговор потврђен 1826. године, по-
што је раније изгорео 1807. 

5. Кућни број: 1214. – Име домаћина: Натан Кутерер. – Име супруге: Кати. 
– Имена деце: Исак, Израел, Рози, Мими. – Поседује: кућу. – Извор при-
хода: Шпекулативни послови, производња алкохолних пића. – Година 
досељавања у Велики Бечкерек: – . – Место рођења: Велики Бечкерек. 
– За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: 4 форинте 39 крајцара; 2) 
општинских / властелинских давања: 42 форинти и 15 крајцара; 3) так-
се за толеранцију: 5 форинти.

6. Кућни број: 1670. – Име домаћина: Мојзес (Мојсије) Опенхајмер. – Име 
супруге: Нани. – Имена деце: Маркус, Кати, Алојз (Лојзе), Јули(ја), Реги-
на. – Поседује: кућу. – Извор прихода: Пијачарска трговина. – Година 
досељавања у Велики Бечкерек: 1821. – Место рођења: Јаростал.62 – За 
1834. годину разрезано на име: 1) пореза: 4 форинте 39 крајцара; 2) оп-
штинских / властелинских давања: 30 форинти и 15 крајцара; 3) таксе 
за толеранцију: 15 форинти. – Примедба: Живи са породицом у Лазар-
фелду, уговор о куповини куће носи датум „12. јануар 1832”, сачињен 
без одобрења к. к. администрације. 

7. Кућни број: 1425. – Име домаћина: Хелена Гутман, удовица. – Имена 
деце: Херман, Абрахам, Шамуел, Давид, Нети, Сали, Фани. – Поседује: 
кућу и половину окућнице. – Извор прихода: издавање у закуп и трго-
вина пољопривредним производима. – Година досељавања у Велики 

62 Неубицирано место, по свему судећи у Пољској (прим. аут.). 
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Бечкерек: 1802. – Место рођења: Чешка (Бохемија). – За 1834. годину 
разрезано на име: 1) пореза: 18 форинти 8 5/8 крајцара; 2) општинских / 
властелинских давања: 86 форинти и 30 6/8 крајцара; 3) таксе за толеран-
цију: – . – Примедба: У власништву има половину поседа на основу ку-
попродајног уговора закљученог 29. октобра 1827, који је ратификован 
од стране власти 8. јануара 1828. Поседује и кућу и уговор о куповини 
куће  од 28. децембра 1810. Дозвола администрације датира од 11. марта 
1831. Синови Шамуел и Абрахам налазе се на вандровању. 

8. Кућни број: – . – Име домаћина: Сали Краус, удовица. – Имена деце: 
Израел, Себастијан, Магдалена, Давид. – Не поседује кућу, није подста-
нар. – Извор прихода: Милостиња. – Година досељавања у Велики Беч-
керек: 1805. – Место рођења: Маков. – Примедба: Стара и сиромашна.

9. Кућни број: – . – Име домаћина: Лазар Естеррајхер. – Име супруге: – . 
– Имена деце: Абрахам, Игнац, Александар, Симон, Пепи, Нани. – Не 
поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: Торбарска трговина. – 
Година досељавања у Велики Бечкерек: 1798. – Место рођења: Стари 
Будим. – За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: – . 2) општинских 
/ властелинских давања: 7 форинти; 3) таксе за толеранцију: 30 крајца-
ра. – Примедба: синови Абрахам, Александар и Симон налазе се на 
вандровању. 

10. Кућни број: –. – Име домаћина: Исак Менцер. – Име супруге: Јулијана. 
– Имена деце: Марија, Симон, Вилхелм, Карл, Јулија. – Не поседује 
кућу, подстанар је. – Извор прихода: Кафеџија. – Година досељавања у 
Велики Бечкерек: 1801. – Место рођења: Вршац. – За 1834. годину раз-
резано на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских давања: 49 
форинти; 3) таксе за толеранцију: 4 форинте. – Примедба: Има усвојену 
децу. 

11. Кућни број: /. – Име домаћина: Марија Ана Ајзенштетер, удовица. – 
Имена деце: Вилхелм, Абрахам, Израел. – Не поседује кућу, подстанар 
је. – Извор прихода: Самохрана мајка. – Година досељавања у Велики 
Бечкерек: 1815. – Место рођења: Ајзенштат.63 – За 1834. годину разреза-
но на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских давања: – ; 3) 
таксе за толеранцију: – . 

12. Кућни број: 580/351. – Име домаћина: Симон Ајзенштетер. – Име супру-
ге: Дина. – Имена деце: Либман, Херман, Исак, Арон, Јулија. – Поседује 
кућу. –  Извор прихода: Трговина текстилном робом. – Година досеља-
вања у Велики Бечкерек: 1815. Место рођења: Пешта. – За 1834. годину 
разрезано на име: 1) пореза: 17 форинти и 26 2/8 крајцара; 2) општинских 

63 Ајзенштат (нем. Eisenstadt, мађ. Kismarton) – градић у данашњој Аустрији.
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/ властелинских давања: 41 форинта и 45 крајцара; 3) таксе за толеран-
цију: 48 форинти. – Примедба: Симон Ајзештетер је власник куће на 
основу одлуке Администрације од 19. октобра 1833. године, бр. 9876. 

13. Кућни број: 1096. – Име домаћина: Лудвиг Ајзенштетер. – Име супруге: 
Нанета. – Имена деце: /. – Извор прихода: Велетрговина мануфактур-
ном робом. – Поседује кућу. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 
1815. – Место рођења: Пешта. – За 1834. годину разрезано на име: 1) 
пореза: 5 форинти и 48 6/8 крајцара; 2) општинских / властелинских да-
вања: 40 форинти и 45 крајцара; 3) таксе за толеранцију: 18 форинти. – 
Примедба: Лудвиг Ајзенштетер је власник куће на основу одлуке – одо-
брења Администрације од 19. октобра 1833, бр. 9876. 

14. Кућни број: /. – Име домаћина: Филип Хершел. – Име супруге: Катари-
на. – Имена деце: Мајер, Леополд, Исак, Лени, Гунди. – Не поседује 
кућу, подстанар је. – Извор прихода: Торбарска трговина. – Година до-
сељавања у Велики Бечкерек: 1806. – Место рођења: Њитранска жупа-
нија. За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / 
властелинских давања: 7 форинти; 3) таксе за толеранцију: 30 крајцара. 
– Примедба: Син Леополд одсутан – отпутовао. 

15. Кућни број: – . – Име домаћина: Саламон Бауер. – Име супруге: Фани. 
– Имена деце: Мили. – Кућу не поседује, подстанар је. – Извор прихода: 
трговац пољопривредним производима и кафеџија. – Година досељава-
ња у Велики Бечкерек: 1817. – Место рођења: Маков. За 1834. годину 
разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских давања: 
27 крајцара; 3) таксе за толеранцију: 4 форинте. 

16. Кућни број: – . – Име домаћина: Леополд Фетер. – Име супруге: Ана. – 
Имена деце: Мориц, Мајер, Мила, Јула, Јудита. – Не поседује кућу, под-
станар је. – Извор прихода: трговина на ситно и кројачка радња. – Годи-
на досељавања у Велики Бечкерек: 1805. – Место рођења: Братислава 
(Пресбург). За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: 1 форинта и 56  
2/8 крајцара; 2) општинских / властелинских давања: 5 форинти и 20 
крајцара; 3) таксе за толеранцију: 30 крајцара. – Примедба: Син Мориц 
одсутан.

17. Кућни број: 370. – Име домаћина: Саламон Фетер. – Име супруге: Реги-
на. – Поседује кућу. – Извор прихода: дуванџијска радња. – Година до-
сељавања у Велики Бечкерек: 1819. – Место рођења: Братислава. За 
1834. годину разрезано на име: 1) пореза:  8 форинти и 8 2/8 крајцара; 2) 
општинских / властелинских давања: 27 форинти и 15 крајцара; 3) таксе 
за толеранцију: 8 форинти. – Примедба: Саламон Фетер, купио земљи-
ште, поседује уговор од 3. октобра 1827, без ратификације. Кућу је ку-
пио уз дозволу Администрације, 31. јануара 1826. За трговачку радњу 
нема дозволу власти. 
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18. Кућни број: – . – Име домаћина: Исак Волф. – Име супруге: Хани. – 
Имена деце: Маркус, Балих, Адам, Лазар, Абрахам. – Не поседује кућу, 
подстанар је. – Извор прихода: торбарење. – Година досељавања у Вели-
ки Бечкерек: 1810. – Место рођења: Маков.64 – За 1834. годину разреза-
но на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских давања: 15 фо-
ринти; 3) таксе за толеранцију: 1 форинта.  

19. Кућни број: – . – Име домаћина: Абрахам Клајн. – Име супруге: Марга-
рета. – Имена деце: Михаел Хирш, Нанчи, Нети. – Не поседује кућу, 
подстанар је. – Извор прихода: торбарење. – Година досељавања у Ве-
лики Бечкерек: 1812. – Место рођења: Маков. – За 1834. годину разре-
зано на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских давања: 7 
форинти; 3) таксе за толеранцију: 30 крајцара.

20. Кућни број: – . – Име домаћина: Михаел Полак дел Ардан. – Име супру-
ге: Пепи. – Имена деце: Херман, Реси. – Не поседује кућу, подстанар је. 
– Извор прихода: торбарење и крчмарење. – Година досељавања у Ве-
лики Бечкерек: 1818. – Место рођења: Хумење, Земплинска жупанија.65 
– За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / вла-
стелинских давања: 8 форинти и 9 крајцара; 3) таксе за толеранцију: 1 
форинта и 30 крајцара. 

21. Кућни број: – . – Име домаћина: Филип Кун. – Име супруге: Френи – 
Имена деце: Арон, Маркус, Бела, Регина, Гунди. – Не поседује кућу, 
подстанар је. – Извор прихода: торбарење и трговина на мало. – Година 
досељавања у Велики Бечкерек: 1815. – Место рођења: Маков. – За 
1834. годину разрезано на име: 1) пореза: –  ; 2) општинских / власте-
линских давања: 21 форинта; 3) таксе за толеранцију: 5 форинти. 

22. Кућни број: – . Име носиоца домаћинства: Херман Бауер. – Име супру-
ге: Хани. – Имена деце: Симон Рајцер, Симон Бауер, Хелена Рајцер, 
Лизи Бауер. – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: торба-
рење (трговина робом од куће до куће). – Година досељавања у Велики 
Бечкерек: 1815. – Место рођења: Маков. – За 1834. годину разрезано на 
име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских давања: 23 форинте; 
3) таксе за толеранцију: 3 форинте. 

23. Кућни број: – . – Име домаћина: Абрахам Шпицер. – Име супруге: Јула 
Фани. – Имена деце: Филип, Леополд, Кати. – Не поседује кућу, подстанар 
је. – Извор прихода: трговина (бакалница). – Година досељавања у Велики 
Бечкерек: 1809. – Место рођења: Боњад, Толнска жупанија. – За 1834. 
годину разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских 

64 Маков (мађ. Trencsenmakó), у данашњој Словачкој (прим. аут.).
65 Хумење (слвк. Humenné, мађ. Homonna, нем. Homenau), у данашњој Словачкој (прим. 

аут.).
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давања: 7 форинти; 3) таксе за толеранцију: 30 крајцара; – Примедба: Син 
Филип налази се на вандровању.

24. Кућни број: – . – Име домаћина: Хершел Фишер, удовац. – Имена деце: 
Кумпл, Ципл. – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: издр-
жавано лице. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 1795. – Место 
рођења: Асод, Пештанска жупанија. – За 1834. годину разрезано на име: 
1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских давања: – ; 3) таксе за толе-
ранцију: –.  

25. Кућни број: 1600. – Име домаћина: Ана Ризенбергер, удовица. – Имена 
деце: Нети (пасторка). – Поседује кућу. – Извор прихода: кафеџијка. – 
Година досељавања у Велики Бечкерек: 1806. – Место рођења: Пресбург 
(Пожун, Братислава). – За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: 3 
форинте и 8 6/8 крајцара; 2) општинских / властелинских давања: 58 
форинти и 2 2/8 крајцара; 3) таксе за толеранцију: 6 форинти; – При-
медба: Ана Ризенбергер, удовица, поседује купопродајни уговор на зе-
мљиште и виноград од 22. јула 1831. Власник је куће од децембра 1833, 
без ратификације од стране власти. 

26. Кућни број: – . – Име домаћина: Мојзес Кун. – Име супруге: Кати. – 
Имена деце: Филип, Симон, Маркус, Израел, Регина, Ленчи, Пепи, Рези.  
– Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: торбарење. – Година 
досељавања у Велики Бечкерек: 1810. – Место рођења: Маков. – За 1834. 
годину разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских 
давања: 7 форинти; 3) таксе за толеранцију: 30 крајцара. – Примедба: 
Син Филип се налази на вандровању. 

27. Кућни број: – . – Име домаћина: Исак Дрекслер. – Име супруге: Лоти. – 
Имена деце: Бернхард, Мориц, Јакоб, Баби. – Не поседује кућу, подста-
нар је. – Извор прихода: торбарење. – Година досељавања у Велики Беч-
керек: – . – Место рођења: Велики Бечкерек. – За 1834. годину разрезано 
на име: 1) пореза: –; 2) општинских / властелинских давања: 13 форин-
ти; 3) таксе за толеранцију: 1 форинта и 30 крајцара. – Примедба: Исак 
Дрекслер – син преминулог Бернхарда Дрекслера. 

28. Кућни број: – . Име домаћина: Самуел Розенфелд. – Име супруге: Сали. 
– Имена деце: Абрахам, Бернхард, Јакоб, Херман, Леополд, Цили, Рези. 
– Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: торбарење. – Година 
досељавања: 1809. – Место рођења: Маков. – За 1834. годину разрезано 
на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских давања: 4 форинте 
и 30 крајцара; 3) 30 крајцара. – Примедба: Син Давид се налази на ван-
дровању. 

29. Кућни број: – . – Име домаћина: Франц Кепих. – Име супруге: Регина. 
– Имена деце: Исак, Давид, Бернхард, Јакоб, Лени, Фани. – Не поседује 



323На путу еманципације: великобечкеречки 
Conscriptio Judaeorum из 1835. године

кућу, подстанар је. – Извор прихода: торбарење. – Година досељавања у 
Велики Бечкерек: – . – Место рођења: Велики Бечкерек. – За 1834. годи-
ну разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских дава-
ња: 7 форинти; 3) таксе за толеранцију: 30 крајцара. 

30. Кућни број: – . – Име домаћина: Јакоб Вајс. – Име супруге: Јулијана. – 
Имена деце: Адам, Симон, Лудвиг, Рези, Мими, Нанета, Рози, Сали, 
Нети. – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: торбарење. – 
Година досељавања у Велики Бечкерек: 1814. – Место рођења: Земјанске 
Костољани.66 – За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) оп-
штинских / властелинских давања: 2 форинте; 3) таксе за толеранцију: 
30 крајцара. 

31. Кућни број: – . – Име домаћина: Јакоб Лефнер. – Име супруге: Бела. – 
Имена деце: Исак, Јакоб, Бернхард, Мојзес, Пепи, Ана. – Не поседује 
кућу, подстанар је. – Извор прихода: торбарење. – Година досељавања у 
Велики Бечкерек: 1806. – Место рођења: Асод (Пештанска жупанија). 
– За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / вла-
стелинских давања: 4 форинте; 3) таксе за толеранцију: 30 крајцара.

32. Кућни број: – . – Име носиоца домаћинства: Мартин Јулијус, удовац. – 
Имена деце: Јакоб, Адам, Регина, Естер. – Не поседује кућу, подстанар 
је. – Извор прихода: торбарење. – Година досељавања у Велики Бечке-
рек: 1820. – Место рођења: Грац (Аустрија). – За 1834. годину разрезано 
је на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских давања: 6 фо-
ринти; 3) таксе за толеранцију: 30 крајцара. – Примедба: Син Адам се 
налази на вандровању. 

33. Кућни број: – . – Име домаћина: Абрахам Кун. – Име супруге: Кати. – 
Имена деце: Мојзес, Каролина. – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор 
прихода: израда лула. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 1817. – 
Место рођења: Маков. – За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: – ; 
2) општинских / властелинских давања: 11 форинти; 3) таксе за толе-
ранцију: 1 форинта. – Примедба: Син Мојзес се налази на вандровању. 

34. Кућни број: – . – Име домаћина: Натан Полак. – Име супруге: Вероника. 
– Имена деце: Абрахам, Јозеф, Кати, Рози, Мими. – Не поседује кућу, 
подстанар је. – Извор прихода: торбарење. – Година досељавања у Вели-
ки Бечкерек: 1806. – Место рођења: Санок (Пољска). – За 1834. годину 
разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских давања: 
9 форинти; 3) таксе за толеранцију: 30 крајцара.

35. Кућни број: – . – Име домаћина: Абрахам Давид. – Име супруге: Фани. – 
Имена деце: –. – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: крчмар. 

66 Земјанске Костољани (слвк. Zemianske Kostol’any, мађ. Nemeskosztolány), у данашњој Сло-
вачкој (прим. аут.).
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– Година досељавања у Велики Бечкерек: 1812. – Место рођења: Бекљан.67 
– За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / власте-
линских давања: 17 форинти; 3) таксе за толеранцију: 2 форинте и 30 
крајцара. – Примедба: Абрахам Давид, усвојио децу Самуела Розенфелда.68

36.  Кућни број:  – . – Име домаћина: Хелена Шварц, удовица. – Имена деце: 
Давид, Јакоб, Рози. – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: 
трговина. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 1801. – Место рође-
ња: Вршац. – За 1834. годину није разрезан никакав порез, нити је по-
писана. – Примедба: Није опорезована од 1828. године, пошто је супруг 
био војник; посед ослобођен плаћања пореза. 

37. Кућни број: –. – Име домаћина: Бабета Дајч, удовица. – Имена деце: –. 
– Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: издржавана од стра-
не деце. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 1811. – Место рођења: 
Нови Сад. – За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) општин-
ских / властелинских давања: – ; 3) таксе за толеранцију: – .  

38. Кућни број: – . – Име домаћина: Самуел Полак. – Име супруге: Сали. – 
Имена деце: Маркус, Абрахам, Јозеф, Цила. – Не поседује кућу, подста-
нар је. – Извор прихода: торбарење. – Година досељавања у Велики Беч-
керек: 1806. – Место рођења: Пољска. – За 1834. годину разрезано на 
име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских давања: – ; 3) таксе за 
толеранцију: – . – Примедба: Синови Маркус и Абрахам се налазе на 
вандровању. 

39.  Кућни број: 453. – Име домаћина: Јозеф Виплер. – Име супруге: Баби 
(Барбара). – Имена деце: Самуел, Емилија, Адам, Хелена, Роза, Елиза. 
– Поседује кућу. – Извор прихода: собосликар и уметник. – Година до-
сељавања у Велики Бечкерек: 1820. – Место рођења: Соколов, Пољска. 
– За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: 2 форинте и 19 2/8 крајца-
ра; 2) општинских / властелинских давања: 20 форинти и 55 крајцара; 
3) таксе за толеранцију: 6 форинти. – Примедба: Купопродајни уговор 
ратификован од стране Администрације 13. августа 1834. године, под 
бројем 6414. 

40. Кућни број: 40. – Име домаћина: Исак Перл. – Име супруге: Цили. – 
Имена деце: Херман, Бернхард, Кати, Рози. – Поседује кућу. – Извор 
прихода: торбарење. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 1819. – 
Место рођења: Маков. – За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: – ; 
2) општинских / властелинских давања: 6 форинти; 3) таксе за толеран-
цију: 30 крајцара.  

41. Кућни број: 41. – Име домаћина: Абрахам Пољак. – Име супруге: Сали. – 
Имена деце: Регина. – Поседује кућу. – Извор прихода: бравар. – Година 

67 Бекљан (рум. Beclean, нем./мађ. Bethlen), у данашњој Румунији (прим. аут.).
68 Види редни број 28.



325На путу еманципације: великобечкеречки 
Conscriptio Judaeorum из 1835. године

досељавања у Велики Бечкерек: 1810. – Место рођења: Пољска. – За 1834. 
годину разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских 
давања: 4 форинте; 3) таксе за толеранцију: 30 крајцара. – Примедба: био 
је војник.

42. Кућни број: 1481. – Име домаћина: Абрахам Насић. – Име супруге: Ама-
лија. – Имена деце: – . –  Поседује кућу. – Извор прихода: крчмар и 
шпекулант. – Година досељавања: – . – Место рођења: Велики Бечкерек. 
– За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: 2 форинте и 37 крајцара; 
2) општинских / властелинских давања: 42 форинте и 15 крајцара; 3) 
таксе за толеранцију: 8 форинти. – Примедба: Поседује ратификацију 
куповине куће од стране Администрације, на основу одлуке од 13. ав-
густа 1834. под бр. 6414.

43. Кућни број: –. – Име домаћина: Мајер Прумел. – Име супруге: Јули. – 
Имена деце: Хајнрих, Игнац, Лени, Рези, Регина. – Не поседује кућу, 
подстанар је. – Извор прихода: служи у Менцеровој пивари. – Година 
досељавања у Велики Бечкерек: 1805. – Место рођења: Чешка (Бохеми-
ја). – За 1834. годину разрезано је на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / 
властелинских давања: – ; 3) таксе за толеранцију: – ; – Примедба: Био 
током више година одсутан са службом у Св. Ани, није био пописиван, 
овде поново борави од 1834. године.

44. Кућни број: – . – Име домаћина: Јохан Лихтентал. – Име супруге: Хеле-
на. – Имена деце: Мориц, Јули, Сани. – Поседује кућу. – Извор прихода: 
шпекулативни послови, трговина на ситно уљем и цеђење уља. – Годи-
на досељавања: 1825. – Место рођења: Унгвар.69 – За 1834. годину разре-
зано је на име: 1) пореза: 4 форинте и 59 4/8 крајцара ; 2) општинских / 
властелинских давања: 55 форинти и 30 крајцара; 3) таксе за толеран-
цију: 10 форинти. – Примедба: Поседује ратификацију куће под бројем 
1640, на основу одлуке администрације од 13. августа 1834, бр. 6414, 
кућа је уписана под бројем 1546. 

45. Кућни број: – . – Име домаћина: Маркус Фишер. – Име супруге: Пепи. 
– Имена деце: Адолф, Вави, Јулија. – Не поседује кућу, подстанар је. – 
Извор прихода: шпекулант. – Година досељења у Велики Бечкерек: –. – 
Место рођења: Велики Бечкерек. – За 1834. годину разрезано на име: 1) 
пореза: – ; 2) општинских / властелинских давања: 17 форинти; 3) таксе 
за толеранцију: 3 форинте. – Примедба: Раније је био пописан код оца, 
Хершела Фишера (бр. 24).

46. Кућни број: –. – Име домаћина: Јакоб Дајч. – Име супруге: Бети. – Име-
на деце: Вилхелм, Рози. – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихо-
да: торбарење. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 1806. – Место 

69 Унгвар (мађ. Ungvár, укр. Ужгород, слвк. Užhorod) – данашњи Ужгород у Украјини (прим. 
аут.). 
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рођења: Нови Сад. – За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) 
општинских / властелинских давања: 6 форинти; 3) таксе за толеранци-
ју: 30 крајцара. – Примедба: од 1828. био је пописиван као сироче, на 
одгајању код Мојзеса Темешварија.

47. Кућни број: –. – Име домаћина: Леополд Крисхабер. – Име супруге: Ре-
гина. – Имена деце: Карл, Адолф, Кати, Јули. – Не поседује кућу, подста-
нар је. – Извор прихода: шпекулант. – Година досељавања у Велики 
Бечкерек: 1834. – Место рођења: Темерин. – За 1834. годину разрезано 
на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских давања: 6 форин-
ти; 3) таксе за толеранцију: 30 крајцара. – Примедба: Примљен на осно-
ву позива власти.

48. Кућни број: –. – Име домаћина: Адолф Шајнбергер. – Име супруге: Јозе-
фа. – Имена деце: Херман, Јакоб. – Не поседује кућу, подстанар је. – 
Извор прихода: трговина кожом. – Година досељавања у Велики Бечке-
рек: 1834. – Место рођења: Нови Сад. – За 1834. годину разрезано на 
име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских давања: 39 форинти; 
3) таксе за толеранцију: 10 форинти. – Примедба: Поседује одобрење 
градских власти за отварање трговачке радње, које датира од 9. октобра 
1832, бр. 26162. 

49. Кућни број: – . – Име домаћина: Бернхард Хоровиц Кепих. – Име су-
пруге: Амалија. – Имена деце: Игнац, Либман, Рози. – Не поседује кућу, 
подстанар је. – Извор прихода: кожарски мајстор. – Година досељавања 
у Велики Бечкерек: 1828. – Место рођења: Маков. – За 1834. годину раз-
резано је на име: 1) пореза: 6 форинти и 58 4/8 крајцара; 2) општинских / 
властелинских давања: 39 форинти; 3) таксе за толеранцију: 10 форин-
ти. – Примедба: завичајност добио од Администрације 6. марта 1828, 
под бр. 2105.

50. Кућни број: – . – Име домаћина: Натан Аусерер. – Име супруге: Фани. 
– Имена деце: Мојзес, Хершл, Натан, Сали. – Не поседује кућу, подста-
нар је. – Извор прихода: торбарење. – Година досељавања у Велики Беч-
керек: 1819. – Место рођења: Карансебеш. – За 1834. годину разрезано 
на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских давања: 7 форин-
ти; 3) таксе за толеранцију: 30 крајцара. – Примедба: Отац, Мојзес Аусе-
рер, пописан је 15. децембра 1819. као шахтер, а Натан Аусерер је 1833. 
пописан у Магистрату.

51. Кућни број: – . Име домаћина: Саламон Ајзлер. – Име супруге: Лени. – 
Имена деце: Мориц, Јули, Игнац, Сали, Лизи, Лени. – Поседује кућу. – 
Извор прихода: шпекулант. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 
1827. – Место рођења: Маков. – За 1834. годину разрезано на име: 1) по-
реза: 4 форинте и 39 крајцара; 2) општинских / властелинских давања: 35 
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форинти и 15 крајцара; 3) таксе за толеранцију: 1 форинта и 30 крајцара. 
– Примедба: Поседује купопродајни уговор од 3. октобра 1827, ратифи-
кован; кућа је купљена на лицитацији од Н. Бурсића.

52. Кућни број: – . Име домаћина: Јакоб Ајзлер. – Име супруге: Лени. – Име-
на деце: Пепи. – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: шпеку-
лант. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 1827. – Место рођења: 
Маков. – За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) општинских 
/ властелинских давања: 20 форинти; 3) таксе за толеранцију: – . – При-
медба: Дошао са Саламоном Ајзлером, без дозволе дa се досели.

53. Кућни број: – . – Име домаћина: Мартин Винтерлинг. – Име супруге: 
Хани. – Име деце: Филип, Сали, Хани. – Не поседује кућу, подстанар је. 
– Извор прихода: шпекулант. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 
1828. – Место рођења: Урмињ, Њитранска жупанија.70 – За 1834. годину 
разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских давања: 
23 форинте; 3) таксе за толеранцију: 3 форинте: – Примедба: Добио за-
вичајност на основу одлуке Администрације од 18. јуна 1828, бр. 5325.

54. Кућни број: – . – Име домаћина: Бела Темешвари (удовица). – Имена 
деце: – .  – Не поседују кућу, подстанар је. – Извор прихода: трговина 
мешовитом робом. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 1805. – Ме-
сто рођења: Берегсаз, Берешка жупанија.71 – За 1834. годину није разре-
зан никакав порез, нити је пописана. – Примедба: Није пописивана од 
1832, њен супруг Мојзес Темешвари преминуо је пре 12 година.

55. Кућни број: – . – Име домаћина: Исак Гајдушек. – Име супруге: Кати. – 
Имена деце: Мими. – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: 
торбарење. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 1822. Место рође-
ња: Чадца, Тренчинска жупанија.72 – Примедба: За 1834. годину није 
разрезан никакав порез, нити је пописан; због ранијих послова је и ра-
није овде боравио, од 12. године је долазио код овдашњих становника, 
без докумената.

56. Кућни број: – . – Име домаћина: Херман Каниша. – Име супруге: Хани. 
– Имена деце: – . Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: тор-
барење. – Година досељавања у Велики Бечкерек. – . – Место рођења: 
Велики Бечкерек. – За 1834. годину разрезано је на име: 1) пореза: – ; 2) 
општинских / властелинских давања: – ; 3) таксе за толеранцију: 30 
крајцара. – Примедба: нити је пописан, нити му је разрезан порез; одсу-
тан већ више година.

70 Урмињ (мађ. Ürmény) – данашње Мојмировце (слвк. Mojmírovce) у Словачкој (прим. аут.).
71 Берегсаз (мађ. Beregszáz, укр. Берегове) – данашње Берегово у Украјини (прим. аут.).
72 Чадца (слвк. Čadca, мађ. Csaca, нем. Tschadsa, пољ. Czadca) – село на северу данашње 

Словачке, на граници са Чешком и Пољском (прим. аут.).
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57. Кућни број: – . – Име домаћина: Јохан Пилишер. – Име супруге: Мими. 
– Имена деце: – . – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: 
торбарење. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 1832. – Место ро-
ђења: Нови Бечеј. – За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) 
општинских / властелинских давања: – ; 3) таксе за толеранцију: 1 фо-
ринта. – Примедба: нити је пописан, нити му је разрезан порез; добио 
завичајност 9. децембра.

58. Кућни број: – . – Име домаћина: Исак Полак. – Име супруге: Мими. – 
Имена деце: – . – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: шта-
вилац коже. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 1834. – Место ро-
ђења: Арад. – За 1834. годину разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) општин-
ских / властелинских давања: – ; 3) таксе за толеранцију: – . – Примедба: 
нити је пописан, нити му је разрезан порез, добио завичајност.

59. Кућни број: – . – Име домаћина: Исак Дрекслер. – Име супруге: Јули. – 
Имена деце: Пепи. – Извор прихода: торбарење. – Година досељавања у 
Велики Бечкерек: 1829. – Место рођења: Надаш, Пожунска жупанија.73 
– Примедба: [рукопис нечитак] примљен 6. децембра 1829. од стране 
судије Михајловића и добио завичајност. 

60. Кућни број: – . – Име домаћина: Исак Шенк (самац). – Име супруге: – . 
– Имена деце: – . – Извор прихода: трговина пољопривредним произво-
дима. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 1826. – Место рођења: 
Ново Место на Ваху, Њитранска жупанија. – Примедба: нити је попи-
сан, нити му је разрезан порез; има пасош из Њитре, важи годину дана; 
станује код сестре, Розалије Полак.  

61. Кућни број: – . – Име домаћина: Бернхард Лихтентал (самац). – Име 
супруге: – . –Имена деце: – . – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор 
прихода: помоћник код шпекуланта Јохана Лихтентала.  – Година досе-
љавања у Велики Бечкерек: 1833. – Место рођења: Унгвар. – Примедба: 
нити је пописан, нити му је разрезан порез за 1834. годину; издржаван 
од стране брата, поседује потврду од 26. јула 1833. године. 

62. Кућни број: – . – Име домаћина: Мојзес Полак (самац). – Име супруге: 
– . – Имена деце: – . – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: 
калиграф, учитељ цртања. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 
1831. – Место рођења: Вороглас, Чешка (Бохемија)74. – Примедба: нити 
је пописан, нити му је разрезан порез за 1834. годину; има исправу из-
дату 13. августа у Ворогласу на годину дана.

73 Надаш (слвк. Nadáš, мађ. Pozsonynádas, нем. Nadasch) – данашњи Трстин (Trstín) у Сло-
вачкој (прим. аут.). 

74 Вороглас (у оригиналу: Voroglas) – неубицирани топоним у Чешкој (прим. аут.).
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63. Кућни број: – . – Име домаћина: Саламон Хехт (самац). – Име супруге: 
– .  – Имена деце: – . – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: 
кућни учитељ код Филипа Куна. – Година досељавања у Велики Бечке-
рек: 1834. – Место рођења: Будим. – Примедба: нити је пописан, нити 
му је разрезан порез за 1834. годину; изгубио пасош.

64. Кућни број: – . – Име домаћина: Јохан Бауер (самац). – Име супруге: – . 
– Имена деце: – . – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: 
кућни учитељ код Симона Ајзенштетера. – Година досељавања у Вели-
ки Бечкерек: 1834. –  Место рођења: Сењица, Њитранска жупанија.75 – 
Примедба: нити је пописан, нити му је разрезан порез за 1834. годину; 
има пасош, из места Шаркезе, од 13. октобра 1833.

65. Кућни број: – . – Име домаћина: Маркус Клајн. – Име супруге: Терезија. 
– Имена деце: Самуел. – Извор прихода: кочијаш. – Година досељавања 
у Велики Бечкерек: 1810. – Место рођења: Ново Место на Ваху, Њитран-
ска жупанија.76 – Примедба: нити је пописан, нити му је разрезан порез 
за 1834. годину; од раније је у месту, ради као кочијаш, нема документа, 
био је пописан пре десет година.

66. Кућни број: – . – Име домаћина: Пинкус Сингер (самац). – Име супруге: 
– . – Имена деце: – . – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор прихода: 
кућни учитељ код Мартина Винтерлинга. – Година досељавања у Вели-
ки Бечкерек: 1834. – Место рођења: Моравска. – Примедба: нити је по-
писан, нити му  је разрезан порез за 1834. годину; поседује пасош од 
фебруара 1834. године.

67. Кућни број: – . – Име домаћина: Кузман Јодеско. – Име супруге: Баби 
(Барбара). – Имена деце: Леополд, Мориц, Мими. – Не поседује кућу, 
подстанар је. – Извор прихода: рабин, учитељ. – Година досељавања у 
Велики Бечкерек: 1826. – Место рођења: Братислава. – Примедба: нити 
је пописан, нити му је разрезан порез за 1834. годину; код њега се нала-
зи 16-годишњи брат од стрица, са пасошем издатим маја 1833. који важи 
6 месеци и исказницом из Бездана из 1826. године. 

68. Кућни број: – . – Име домаћина: Јуда Бихлер. – Име супруга: Рози. – 
Имена деце: Херман, Мориц, Саламон, Сали, Јули, Фани. – Не поседује 
кућу, подстанар је. – Извор прихода: општински службеник и шахтер. 
– Година досељавања у Велики Бечкерек: 1831. – Место рођења: Дунај-
ска Стреда, Пожунска жупанија. – Примедба: нити је пописан, нити му 
је разрезан порез за 1834. годину. 

75 Сењица (слвк. Senica, мађ. Szenice, нем. Senitz) – село у Словачкој, близу границе са Че-
шком (прим. аут.).

76 Нове Место над Вахом (слвк. Nové Mesto nad Váhom, мађ. Vágújhely, нем. Neustadt) – село 
у Словачкој, близу границе са Чешком (прим. аут.).
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69. Кућни број: – . – Име домаћина: Херман Краус (самац). – Име супруге: 
– . – Имена деце: – . – Извор прихода: резач дувана. – Година досељава-
ња у Велики Бечкерек: 1817. – Место рођења: непознато. – Примедба: 
нити је пописан, нити му је разрезан порез за 1834. годину; станује код 
очуха, Абрахама Полака, нема документа. 

70. Кућни број: – . – Име домаћина: Јозеф Гутман (самац). – Име супруге: 
– . – Имена деце: – . – Извор зараде: шпекулант. – Година досељавања у 
Велики Бечкерек: 1827. – Место рођења: Нова Јихлава, Чешка. – За 1834. 
годину разрезано на име: 1) пореза: – ; 2) општинских / властелинских 
давања: 24 форинте; 3) таксе за толеранцију: 15 форинти. – Примедба: 
отпутовао у Чешку, због тога није могао показати пасош или другу ис-
праву. 

71. Кућни број: – . – Име домаћина Михаел Клајн (самац). – Име супруге: 
– . – Имена деце: – . – Извор прихода: помоћник штавиоца коже. – Го-
дина досељавања у Велики Бечкерек: 1833. – Место рођења: Пешта. – 
Примедба: нити је пописан, нити му је разрезан порез за 1834. годину; 
ради код Бернхарда Кепиха, има уредну вандровку.  

72. Кућни број: – . Име домаћина: Мојзес Пилишер. – Име супруге: Јули. – 
Имена деце: Симон, Филип, Самуел, Бернхард, Рози, Софи, Пепи. – Не 
поседује кућу, подстанар је. – Извор зараде: шпекулант. – Година досе-
љавања у Велики Бечкерек: 1833. – Место рођења: Пилиш, Пештанска 
жупанија. – Примедба: нити је пописан, нити му је разрезан порез; по-
седује дозволу Администрације од 11. фебруара 1833, бр. 7428, и још јед-
ну кућу, купљену од Луте Веселиновића, са ратификацијом. 

73. Кућни број: – . – Име домаћина: Леополд Штајниц (самац). – Име су-
пруге: – . – Имена деце: – . – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор 
прихода: келнер у пивари. – Година досељавања у Велики Бечкерек: 
1834. – Место рођења: Маков. – Примедба: нити је пописан, нити му је 
разрезан порез за 1834. годину; има пасош од 18. маја 1834, који важи 
три месеца. 

74. Кућни број: – . – Име домаћина: Хелена Менцер (удовица). – Име су-
пруге: – . Имена деце: – . – Не поседује кућу, подстанар је. – Извор при-
хода: издржава је син, Леополд Менцер. – Година досељавања у Велики 
Бечкерек: 1804. – Место рођења: Вршац. – Примедба: нити је пописана, 
нити јој је разрезан порез за 1834. годину; има преко 80 година. 
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Списак Јевреја (домаћина) у Великом Бечкереку 1835. године 
(по азбучном реду)

Презиме, име
(у српској транскрипцији)

Презиме и име
(у немачком оригиналу)

Редни број
на попису

1. АЈЗЕНШТЕТЕР, 
Марија Ана

EISENSTÄDTER, 
Maria Anna

11

2. АЈЗЕНШТЕТЕР, Лудвиг EISENSTÄDTER, Ludwig 13
3. АЈЗЕНШТЕТЕР, Симон EISENSTÄDTER, Simon 12
4. АЈЗЛЕР, Јакоб EISLER, Jakob 52
5. АЈЗЛЕР, Саламон EISLER, Salamon 51
6. АУСЕРЕР, Натан AUSERER, Natan 50
7. БАУЕР, Јохан BAUER, Johann 64
8. БАУЕР, Саломон BAUER, Salomon 15
9. БАУЕР, Херман BAUER, Hermann 22
10. БИХЛЕР, Јуда BICHLER, Juda 68
11. ВАЈС, Јакоб WEISZ, Jakob 30
12. ВИНТЕРЛИНГ, Мартин WINTERLING, Martin 53
13. ВИПЛЕР, Јозеф WIPPLER, Joseph 39
14. ВОЛФ, Исак WOLF, Isaak 18
15. ГАЈДУШЕК, Исак GAIDUSCHEK, Isaak 55
16. ГУТМАН, Јозеф GUTMANN, Josef 70
17. ГУТМАН, Хелена GUTTMAN, Helena 7
18. ДАВИД, Абрахам DAVID, Abraham 35
19. ДАЈЧ, Бабета DEUTSCH, Babetha 37
20. ДАЈЧ, Јакоб DEUTSCH, Jakob 46
21. ДРЕКСЛЕР, Исак DREXLER, Isaak 59
22. ДРЕХСЛЕР, Исак DRECHSLER, Isaak 27
23. ЕСТЕРРАЈХЕР, Лазар ÖSTERREICHER, Lazar 9
24. ЈОДЕСКО, Кузман JODESCO, Kuzman 67
25. КАНИША, Херман KANISCHA, Hermann 56
26. КЕПИХ ХОРОВИЦ, 

Бернхард
KEPICH HOROVITZ,  

Bernhard
49

27. КЕПИХ, Лазар KEPPICH, Lazar 1
28. КЕПИХ, Франц KEPPICH, Franz 29
29. КЛАЈН, Абрахам KLEIN, Abraham 19
30. КЛАЈН, Маркус KLEIN, Marcus 65
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31. КЛАЈН, Мих(ае)л KLEIN, Michl 71
32. КРАУС, Сали KRAUSZ, Sali 8
33. КРАУС, Херман KRAUS, Hermann 69
34. КРИСХАБЕР, Леополд KRISHABER, Leopold 47
35. КУН, Абрахам KUHN, Abraham 33
36. КУН, Мојзес KUHN, Mojses 26
37. КУН, Филип KUHN, Philipp 21
38. КУТЕРЕР, Натан KUTERER, Natan 5
39. КУТЕРЕР, Хелена KUTERER, Helena 2
40. ЛЕФНЕР, Јакоб LEFFNER, Jakob 31
41. ЛИХТЕНТАЛ, Бернхард LICHTENTHAL, Bernhard 61
42. ЛИХТЕНТАЛ, Јохан LICHTENTHAL, Johann 44
43. МАРТИН, Јулијус MARTIN, Julius 32
44. МЕНЦЕР, Исак MENCZER, Isaak 10
45. МЕНЦЕР, Леополд MENZER, Leopold 4
46. МЕНЦЕР, Хелена MENTZER, Helene 74
47. НАСИЦ, Абрахам NASITS, Abraham 42
48. ОПЕНХАЈМЕР, Мојзес OPENHAIMER, Mojses 6
49. ПЕРЛ, Исак PERL, Isak 40
50. ПИЛИШЕР, Јохан PILISCHER, Johann 57
51. ПИЛИШЕР, Мојзес PILISCHER, Mojses 72
52. ПОЛАК ДЕЛ АРДАН, 

Михаел
POLAK DEL ARDAN,  

Michael
20

53. ПОЛАК, Исак POLAK, Isaak 58
54. ПОЛАК, Мојзес POLAK, Mojses 62
55. ПОЉАК, Абрахам POLYAK, Abraham 41
56. ПОЉАК, Натан POLJAK, Natan 34
57. ПОЉАК, Самуел POLJAK, Samuel 38
58. ПРУМЕЛ, МАЈЕР PRUMMEL, Mayer 43
59. РИЗЕНБЕРГЕР, Ана RIESENBERGER, Anna 25
60. РОЗЕНФЕЛД, Самуел ROSENFELD, Samuel 28
61. СИНГЕР, Пинкус SINGER, Pincus 66
62. ТЕМЕШВАРИ, Бела TEMESVARI, Bella 54
63. ФЕТЕР, Леополд FETTER, Leopold 16
64. ФЕТЕР, Саламон FETTER, Salamon 17
65. ФИШЕР, Маркус FISCHER, Markus 45
66. ФИШЕР, Хершел FISCHER, Herschel 24
67. ХЕНДЛ алијас ШЛЕЗИНГЕР, 

Финк
HÄNDL, Fink alias 

SCHLESINGER
3
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68. ХЕРШЕЛ, Филип HERSCHEL, Philipp 14
69. ХЕХТ, Саламон HECHT, Salamon 63
70. ШАЈНБЕРГЕР, Адолф SCHEINBERGER, Adolf 48
71. ШВАРЦ, Хелена SCHWARZ, Helena 36
72. ШЕНК, Исак SCHENK, Isak 60
73. ШПИЦЕР, Абрахам SPITZER, Abraham 23
74. ШТАЈНИЦ, Леополд STEINITZ, Leopold 73

Закључак

Попис великобечкеречких Јевреја из 1835. године ваљало би схватити у 
контексту другог таласа еманципације у Аустријској царевини који се јавља 
тридесетих и четрдесетих година XIX века, у периоду пред избијање Револуци-
је 1848/49. Он се јавља недуго након миграционог таласа који је наступио 1831. 
из Конгресне Пољске, а одражава све демографске трендове онога доба: пораст 
броја Јевреја у граду; још увек скромне (али приметне) помаке на плану имо-
винских односа и напретка у друштвеној хијерархији; те напослетку – упадљи-
ву имиграцију из северних мађарских жупанија (Тренчен и Њитра) и погра-
ничних делова Чешке, Шлезије и Пољске, каткад приметну у патронимицима. 

Недуго након пописа, а непосредно уочи већ поменутих законодавних 
мера угарског Сабора који су се тицали еманципације Јевреја, 1839. године по-
јавило се дело Елека Фењеша (мађ. Fényes Elek), оца мађарске статистике, у ком 
је, између осталог, дат и попис становништва Великог Бечкерека. У њему је за-
бележено 508 Јевреја, док је у Великобечкеречком срезу њихов број износио 
776.77 Дакле, види се да се њихов број у периоду од 4 године увећао за 173. Он ће 
у наредним деценијама, све до Другог светског рата и нестанка готово целокуп-
не јеврејске заједнице Великог Бечкерека (Петровграда), бележити постепен, 
али стабилан и непрекидан раст.78 

77 Magyar országnak, ’s a’ hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographi-
ai tekintetben. Kiadte Fényes Elek (IV. kötet), Pesten 1839, 385–386. 

78 Тако је број Јевреја у Великом Бечкереку 1860. године износио 610; 1870: 1089; 1880 1150; 
1890: 1210; 1900: 1335; 1910: 1232; 1920: 1332; 1930: 1148; 1940: 1260. Према: ИАЗ, Ф. 667, Лични 
фонд Драгољуба Чолића, кут. 3, „Прилози за хронику о животу Јевреја у Зрењанину од 1854. до 
1941. године”, бр. 343. За делимично поређење са периодом до 1910. године, види: Borovszky 
Samu, Torontál vármegye, Budapest 1912, 576.
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ON THE EMANCIPATION ROAD:
1835 CONSCRIPTIO JUDAEORUM IN NAGYBECSKEREK 

Abstract: Despite the fact that their presence in the Kingdom of Hungary can be traced 
all the way back to the Middle Ages, the Jews in Hungary were long regarded as heathens 
and therefore treated as the second class citizens, well into the 18th century. Most obvious 
signs of their segregation were the ghettoes that they lived in, as well as the prohibition of 
them occupying public offices, the right of ownership over real estates etc. In 1749, during 
the reign of Maria Theresia, the so-called „Tolerance tax” (Jiddish: Malka Geld) was intro-
duced, that they were obliged to pay in order to be tolerated and allowed living among the 
Christians. Still, the hostile attitude towards them was maintained until the ascension of 
Joseph II to power. In 1783, he granted them certain privileges, thus making the first step 
towards their emancipation. In Joseph II’s lifetime, as well as after his death, the Habsburg 
Monarchy had incorporated the significant ammount of Jewish population, through two 
partitions of Poland, in 1772 and 1793, respectively.  

However, the emancipation of the Jews in the Monarchy was a long-term process that 
occured only gradually and unevenly throughout the Empire. Its second phase ensued only 
several decades after Joseph II’s death, during the so-called Reform era in Hungary (1825–
1848). At that time, the Jews had been living scattered throughout the Empire and their 
treatment differed from one region to another. However, their exclusion from public offices 
and prohibition to pursue certain professions, such as medical practice, crafts, etc., as well as 
to own real estates, have ironically oriented them towards the commerce, entrepreneurship 
and lucrative businesses that would eventually enable them the amassment of huge wealth 
and the obtainment of the significant amount of influence. 

In early 1830’s, changes were already underway and becoming more and more apparent. 
At that time, then Austrian Empire had gained the considerable Jewish population yet again, 
this time mostly from Congress Poland. Unlike the native Jews who have already accumu-
lated wealth, new Jewish inhabitants were rather poor and sought to reach Vienna and/or 
other prosperous centers and regions of the Empire, to which they moved gradually from the 
periphery. 

Such practices can be seen in the registry made by the city authorities of Nagybecskerek 
(present-day Zrenjanin) in Banat in 1835, upon request of the Imperial Chamber Adminis-
tration in Timişoara. Jewish presence in this city has been documented for the first time in 
1747, but the subsequent decades remain mostly unknown, with only several key moments 
being frequently cited in literature. These include the formation of the Jewish religious com-
munity (Kultusgemeinde), establishment of the local Jewish school, provisional synagogue 
and Chevra Kadisha („sacred society”, i. e. funeral organizing association). Due to the Great 
fire of 1807, the archival holdings from the earliest periods of Jewish community in Nagy-
becskerek perished, and only from the 1807 onwards can its historical development be better 
traced, through the combined use of the archival documents of the former Torontál county 
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(F. 11 in Archive of Vojvodina) and F. 3 funds of the Historical Archives of Zrenjanin. 
Among these latter, especially important and surely one of the most valuable historical 
sources referring to the local Jewish community is the aforementioned 10 pages document 
written in German, together with an accompanying explanatory memo in Latin (archival 
unit Nr. 136/1836). It is a comprehensive and detailed list of the local Jewry; beside the ordi-
nal- and the house number, it contains a tabular rendition of the following data: 1) personal 
information, such as: Head of the household’s name (Name der Haushalter), and the name 
of his wife (Name der Mutter); name(s) and gender of their children (Namen der Kinder); 
the total number of the household’s members (Gesammtzahl); 2) real estate property data, i. 
e. whether the head of the household is a proprietor of a house (Haus), business workshop 
(Industrialien), landpiece (Grundplatz) or simply a subtenant (bloss Einwohner); 3) Profes-
sion / Occupation (Erwerbszweig); 4) Year of settling in Nagybecskerek (Jahr der Ansied-
lung); 5) Place of birth / origin (Geburtsort); 6) Tax paying data for the year 1834: a) regular 
taxes (Contributio); b) local tributes (Dominal- und Domesticalgaben); c) Tolerance tax 
(Toleranztaxen); 7) Notes / Special remarks (Bemerkungen).

Final tally of 1835 Conscriptio Judaeorum in Nagybecskerek shows the total of 334 in-
dividuals divided into 74 households. In terms of gender, the record shows 64 male and 65 
female adults, with 113 boys and 96 girls. When it comes to property, Conscriptio Judaeorum 
displays the staggering concordance with then actual trends. For example, in comparison to 
1826 census of the local Jews (whose original unfortunately remains unsaved), 16 Jewish 
families were documented as the owners of the houses they inhabited, whereas the others 
were still living as subtenants. Most of the professions listed were peddlers and/or enterpre-
neurs practicing speculative ventures, whereas by the place of origin, significant number of 
Jews moved to Nagybecskerek from Hungarian border regions toward neighbouring Silesia, 
Bohemia and Poland, Upper-Hungarian counties of Nyitra and Trencsen (both in pres-
ent-day Slovakia), being the two major areas of origin. Some of the families colonized had 
used the names of the home village and/or place of origin as a lastname (such as Eisenstäd-
ter, Piliser, Pollak etc.).

In comparison to the previous census of the Jews, conducted in 1826, the record shows 
that an improvement had been made in regard to the rights of the local Jewish community, 
house-ownership being the most obvious one. It also shows the enlargement, per 92 new 
members. The emancipation was therefore, well underway. 

This was confirmed only couple of years later, when the Hungarian Diet (Parliament) 
acted in favour of the Jews, by officially granting their religion the same status and right that  
other Christian denominations had already enjoyed, making them equal before the courts 
of law, allowing them to own the real-estates, while symultaneously proposing the abolition 
of the Tolerance tax and further measures aimed at their emancipation. At about the same 
time, the founding father of the Hungarian statistics Elek Fényes (1807–1876) published his 
capital work The Statistics of Kingdom of Hungary. In it, he brought out the figures showing 
that the number of the Jews in Nagybecskerek had meanwhile increased to 508. Their num-
bers grew steadily and uninterruptedly until 1941 and subsequent wipeout of almost the 
entire local Jewish community in Holocaust.

 Keywords: Jews, Nagybecskerek, emancipation
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Илдико Мергеш1

Архив Војводине (Нови Сад)
Србија

АНАЛИЗА ПОДАТАКА У МАТИЧНИМ КЊИГАМА ДО 1895. 
ГОДИНЕ СА ДАНАШЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ  

УЗ ПОСЕБАН ОСВРТ НА УЗРОКЕ СМРТИ

Сажетак: Иако матичне књиге представљају вредне изворе приликом истражи-
вања порекла породице, миграционих токова, природног прираштаја, смртности или 
здравственог стања становништва, треба имати на уму да нису увек и веродостојни. 
Подацима који су наведени у матичним књигама умрлих треба приступити са опре-
зом, јер су често уписани: а) надимци уместо крштених имена лица; б) претпоставке 
узрока смрти услед недостатка стручног особља; в) само симптоми а не дијагноза бо-
лести, па у случају општих симптома стварни узрочници могу бити веома разнолики; 
г) недоследни називи, када се исте болести именују различитим називом; д) архаични 
називи који се у савременој медицинској терминологији више не користе; итд.

Кључне речи: матичне књиге, узроци смрти, називи болести

Матична књига као врста евиденције носила је различите називе у зави-
сности од времена настанка и територије. Назив „матица” потиче од латинске 
речи matrix, што значи јавни списак, попис, односно од латинске речи 
matricula, што значи пописна књига, списак рођених, крштених, венчаних или 
умрлих једне парохије. Други назив за ову врсту књиге је „регистар” који тако-
ђе потиче од латинског registrum (regestum, regestrum), што значи списак, попис. 
Назива се и „протокол” од речи латинског порекла protocollum, што значи за-
писати по званичној дужности, унети у записник.2

Као грађа од изузетног значаја, црквене матичне књиге представљају извор 
првог реда. Црквене матичне књиге су црквено приватноправне исправе o ли-
цима припадницима одређене верске заједнице, повезане у облику књиге. На-
стале су у црквама као евиденције о верницима који су подвргнути одређеним 

1 Ildiko Mergeš, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
2 Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Београд 1980.
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обредима према канонима Цркве. Обавеза вођења црквених матичних књига 
уведена је у Србији (око) 1837. од када, углавном, постоје сачуване матичне 
књиге. Подаци који се у њих уписују односе се на обреде којима су верници 
били подвргнути – крштење, венчање, миропомазање итд.

Одлуком Тридентског сабора (1545–1563) из 1563, била је уведена обавеза 
римокатоличким свештеницима о вођењу матичних књига крштених (лат. 
Liber baptisatorum) и венчаних (лат. Liber copulatorum). Вођење матичних књига 
умрлих (лат. Liber mortuorum) и књига „стања душа” – пописа верника у зајед-
ници (лат. Status animarum) прописано је Римским обредником (лат. Rituаle 
Romanum) из 1614. године. Овим су и матичне књиге крштених проширене по-
дацима о датуму рођења.3

Данашња територија АП Војводине била је насељена становништвом ра-
зличитих вероисповести, стога је било важно доношење Патента о (верској) 
толеранцији4 1781. године. Цар Јозеф II је такође препознао да је неопходно 
постојање јавних регистара, те је 1784. године донео одлуку да ту „привилегију” 
добију матичне књиге Католичке цркве. Католичкој и Гркокатоличкој цркви је 
наложио вођење матичних књига и других вероисповести и стандардизовао 
облик евиденције по колонама и то на латинском језику.5 Иако је реформат-
ским, евангелистичким, православним и јеврејским верским заједницама по-
менутим Патентом било дозвољено вођење матичних књига, оне нису биле 
правоснажне као јавне исправе. Зато су од друге половине 18. века у римокато-
личким матичним књигама постојале две колоне, једна за римокатолике и јед-
на за протестанте.

Законом о вероисповести и Законом о православној вери из 1790/91. (члано-
ви XXVI6 и XXVII7) реформатске, евангелистичке и православне вероисповести 

3 Anđela Frančić, „Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih uvrštenoj u Kvadernu kapitula lovran-
skoga”, Zbornik Lovranšćine, knjiga 3, Lovran 2014, 137–162.

4 Патент о (верској) толеранцији (нем. Toleranzpatent) издат 13. октобра 1781. је православ-
цима и протестантима (лутеранима и калвинистима) омогућио већу слободу кретања, ста-
новања и исповедања своје вере и црквених обичаја као и право на похађање државних уни-
верзитета у Хабзбуршкој монархији, док су Јеврејима иста права омогућена Едиктом о 
толеранцији (нем. Toleranzedikt) издатим 2. јануара 1782. Прави разлог за доношење закона био 
је ограничавање моћи и аутономије Католичке цркве, иако је она и даље имала водећу улогу у 
држави. Протестантске и православне цркве су и даље морале изгледати као обичне куће, нису 
смеле да имају звоник, као ни улаз са главне улице. Право доба верске толеранције наступило је 
тек од 1861, кад се Аустроугарска одрекла контроле над црквеним питањима.

5 Őri Péter, „Hatalom és demográfia. II. József népszámlálása Magyarországon I.”, Központi statisz-
tikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének a Történeti demográfiai évkönyve, Budapest 2002, 
39–64.

6 1790/91. évi XXVI. törvénycikk a vallás ügyéről (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?do-
cid=79000026.TV).

7 1790/91. évi XXVII. törvénycikk a görög nem-egyesült vallásúakról (https://net.jogtar.hu/
ezer-ev-torveny?docid=79000027.TV).
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су изједначене са римокатоличком, а јеврејске верске заједнице тек од 1867, За-
коном о равноправности Јевреја у смислу грађанског и политичког права (члан 
XVII8, с тим да су грађанска и политичка права призната још 1849, Законом о 
Јеврејима (члан IX9), али само оним Јеврејима који су рођени „на тлу” Угарске). 
Без обзира на Закон о признавању других вера из 1790/91, признавање матич-
них књига као јавних исправа уследило је тек 1829. године за лутеране и рефор-
маторе (мада и даље под надзором Католичке цркве) и 1866. године за евангели-
сте.10 Јевреји су спорадично водили своје матичне књиге све до јула 1851. године, 
када им је та обавеза наложена.11

Обавеза о предаји (закључених и потписаних) других примерака (или ко-
пија) матичних књига у архиву надлежних градских или жупанијских уреда је 
наложена Угарским законом (члан XXIII12) из 1827. године свим свештеним ли-
цима (признатих верских заједница).

Црквене матичне књиге су имале снагу јавних исправа све до увођења оба-
везних државних матица крајем 1894. године. Оба закона, Закон о грађанском 
браку (члан XXXI13), односно о обавези закључивања грађанског брака и Закон 
о државним матичним књигама (члан XXXIII14) којим су уведене обавезне др-
жавне матице без обзира на вероисповест, на територији Угарске ступила су на 
снагу 18. децембра 1894. године.

Чињенице у вези са црквеним матичним књигама умрлих 
на данашњој територији АП Војводине

1. У Угарској као делу Хабзбуршке монархије – тако и на данашњој тери-
торији АП Војводине – званични језик је био искључиво латински, све до 1836. 
године. Хабзбуршки цар Јозеф II је у настојању да ограничи моћ и аутономију 

8 1867. évi XVII. törvénycikk az izraeliták egyenjogúságáról polgári és politikai jogok tekinteté-
ben (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=86700017.TV).

9 1849. évi IX. törvénycikk a zsidókról (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=84900009.
TV).

10 Nagy Kristóf, „Az anyakönyvezés történeti fejlődése” szakdolgozat, Miskolci Egyetem, Állam- és 
Jogtudományi Kar, Igazgatásszervező alapszak, Miskolc 2015, 11.

11 Berkes József, „Tájékoztató családtörténeti kutatásokhoz”, https://mnl.gov.hu/mnl/ol/genealo-
giai_tajekoztato (20. 2. 2020).

12 1827. évi XXIII. törvénycikk az egyházi anyakönyveknek másod példányban a törvényhatóságok 
levéltárába helyezéséről s ott leendő őrzéséről (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=82700023.
TV).

13 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Szentesítve: 1894. XII. 9. Kihirdetve: 1894. XII. 
18. (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89400031.TV).

14 1894. évi XXXIII. törvénycikk az állami anyakönyvekről. Szentesítve: 1894. XII. 9. Kihirdetve: 
1894. XII. 18. (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89400033.TV).
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Католичке цркве 1781. године издао Патент о (верској) толеранцији, а након тога 
је уследио и Закон о званичном језику Монархије издат 1784. године, којим је 
латински – према његовом мишљењу „мртав језик” – замењен немачким. У 
Угарској је дошло до негодовања због ове одлуке и покушаја да се задржи латин-
ски као званични језик, да би након 1790. године уследио период јачања свести 
о националном идентитету и промовисању мађарског као једног од званичних 
језика Угарске.15 Законом о мађарском језику (члан III16) 1836. године, мађарски 
је био (уз латински) признат као један од званичних језика. Ојачан је новим За-
коном о мађарском језику (члан VI17) из 1840. године, а након тога је Угарско 
намесничко веће све званичне наредбе и објаве издавало на мађарском језику и 
сва администрација у домену локалне управе, финансија, вере и војске, надаље 
је текла на мађарском језику. Законом о мађарском језику и народу (члан II18) из 
1844. године, мађарски је уведен и у судство и образовање и на тај начин постао 
једини званични језик у Угарској, али на кратко. Сломом Револуције 1848/49. 
која је у Угарској имала карактер борбе за независност, условио је да немачки 
поново постане званични језик све до 1867. године, односно до Аустро-угарске 
нагодбе. Након тога, мађарски постаје званични језик у Угарској,19 осим хрват-
ског у Краљевини Хрватској и Славонији (као резултат Хрватско-угарске нагод-
бе 1868) и италијанског у Жупанији Фиуме (Ријека).

2. Језик уписа у црквене матичне књиге је у почетку био латински. За 
разлику од римокатоличких заједница које су наставиле да воде своје књиге на 
латинском, протестантске верске заједнице су крајем 18. века биле захваћене 
идејом о увођењу мађарског као службеног језика и почеле да употребљавају 
мађарски као језик уписа. Према споменутом Закону о мађарском језику из 
1836. године (§ 4) вођење матичних књига на мађарском језику било је дозвоље-
но уколико су се и проповеди вршиле на том језику. Иста одлука, поновљена је 
и у одредби (§ 7) Закона о мађарском језику из 1840. године. У периоду након 

15 Robert J. W. Evans, „Nyelv és államépítés: a Habsburg Monarchia esete”, Aetas – történettu-
dományi folyóirat 21. évfolyam, 4. szám, 2006, Szeged, 188.

16 1836. évi III. törvénycikk a Magyar Nyelvről (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?do-
cid=83600003.TV).

17 1840. évi VI. törvénycikk a magyar nyelvről (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?do-
cid=84000006.TV).

18 1844. évi II. törvénycikk a magyar nyelv és nemzetiségről (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-tor-
veny?docid=84400002.TV).

19 Угарској (службени назив Земље круне Светог Стевана, мађ. Szent István Koronájának 
Országai) припадале су данашње територије Бачке, Баната и Ердеља, затим некадашња Краљеви-
на Хрватска и Славонија, док су Далмација и Истра са Кварнерским острвима припадале Ау-
стријском царству, а Војна крајина (Војна граница) је била покрајина у јужној пограничној обла-
сти под аустријском војном управом.
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што је 1844. године ступио на снагу Закон о мађарском језику и народу (члан 
II20), којим мађарски постаје једини званични језик, дешавало се и да се право-
славне црквене матичне књиге воде на мађарском језику или двојезично, са 
мађаризованим обликом личних имена (МКУ за 1845, за места: Башаид, Вели-
ки Гај, Јозефово, Кикинда, Нови Бечеј, Овсеница, Радојево, Српска Црња, Срп-
ски Крстур, Тараш итд.21). Законом о народностима (члан VIII22) донетим 1849. 
године (§ 8) свакој црквеној општини био је омогућен избор језика (и писма) 
којим ће бити вођене  матичне књиге. Иста одлука, поновљена је и у одредби (§ 
14) Закона о равноправности народности (члан XLIV23) из 1868. године.

Римокатоличке верске заједнице су након 1836. године, углавном прешле 
са латинског на вођење матичних књига на мађарском језику.

Јеврејске матичне књиге су до средине 19. века вођене на немачком и хе-
брејском, па касније на мађарском језику.

Матичне књиге православних парохија вођене су се на црквенословенском 
језику, ћириличким писмом (Напомена о језику: старословенски је настао као 
литургијски језик, а прве књиге написане на њему биле су богослужбене. Био 
је уско везан уз сакралну књижевност, насталу превођењем грчких изворника, 
што се огледа у бројним лексичким, морфолошким и синтактичким грцизми-
ма. У тој функцији старословенски се употребљава и данас, те се назива и цр-
квенословенским или староцрквенословенским. Неки лингвисти разликују 
ова два термина, па староцрквенословенским називају први забележени пери-
од старословенског језика, а црквенословенским језик од 12. века надаље, кад 
почињу да се јављају националне редакције. Све редакције старословенског 
језика једним надређеним именом – називају се црквенословенски језик).

3. Најстарије сачуване матичне књиге умрлих на некадашњој територији 
Угарске:

– евангелисти  Словачка: из 1592. и 1594. године (Бардејов, 
     Банска Штјавњица);
    Мађарска: из 1676. године (Шопрон);
    Србија: из 1825. године (Хајдучица);
    Румунија: из 1827. године (Либлинг);

20 1844. évi II. törvénycikk a magyar nyelv és nemzetiségről (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-tor-
veny?docid=84400002.TV).

21 Архив Војводине (даље: RS 002), Ф. 402, Збирка матичних књига Војводине.
22 1849. évi VIII. törvénycikk a nemzetiségekről (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?do-

cid=84900008.TV).
23 1868. évi XLIV. törvénycikk a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. Szentesítve: 1868. XII. 6. 

Kihirdetve: az országgyűlés mindkét házában 1868. XII. 7. (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?do-
cid=86800044.TV).
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– римокатолици  Словачка: из 1587. и 1601. године (Кошице и 
     Братислава);
    Мађарска: из 1633. године (Кесег);
    Србија: из 1826. године (Падеј, Наково, Сајан, 
     Старо Бешеново, Честерег);
    Румунија: из 1826. године (Велика Јеча, Велики  

     Семиклуш, Готлоб, Ленаухајм, Перјамош);

– реформати  Мађарска: из 1624. године (Залакомар);
    Србија: из 1828. године (Врбас);
    Хрватска: из 1868. године (Биље, Змајевац, Луг, 
     Каменац, Кнежеви Виногради, Копачево,  

     Суза);
    Румунија: из 1868. године (Дароц);

– гркокатолици  Словачка: из 1715. године (Ломница);
    Мађарска: из 1728. године (Болдогкевералја);
    Србија: из 1831. године (Куцура);
    Румунија: из 1862. године (Чанад);

– православни Срби  Мађарска: из 1725. године (Сентандреја);
    Србија: из 1756. године (Равно Село);
    Румунија: из 1779. године (Ченеј);

– Јевреји    Мађарска: из 1760. године (део Будимпеште);
    Словачка: из 1762. године (Собранце);
    Србија: из 1852. године (Нови Сад и Зрењанин);

– православни Румуни  Мађарска: из 1779. године (Кетеђхаза, 
     Керешсегапати);
    Румунија: из 1824. године (Лугош);
    Србија: из 1826. (Јанков Мост, Орловат, Парта,  

     Стари Лец);

– назарени  Србија: из 1828. (Бајша);
    Мађарска: из 1811. године (Пакш);

– баптисти   Мађарска: из 1883. године (Боњхад).24

24 Извори података који се односе на Србију, Хрватску и Румунију: RS 002, Ф. 402, Збирка 
матичних књига Војводине.

Извори података за Словачку и Мађарску: Berkes József, „Tájékoztató családtörténeti kuta-
tásokhoz”, https://mnl.gov.hu/mnl/ol/genealogiai_tajekoztato (20. 02. 2020); https://adatbazisokon-
line.hu/adatbazis/mikrofilm-anyakonyvek (20. 02. 2020); http://mikrofilm.uw.hu/church/index.html 
(20. 02. 2020).
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4. Подаци у матичним књигама 

Подаци за све три врсте евиденције – крштени, венчани и умрли – који се 
односе на једну одређену годину, уписивани су у једну матичну књигу, од до-
ношења Римског обредника (1614) до краја 18. века, када се евиденције раздва-
јају на три засебне књиге.25

У старијим матичним књигама, уписи нису вршени по колонама већ тек-
стуално, хронолошким уписом према данима и месецима, а подаци у њима су 
били врло сиромашни. Римокатоличке књиге су вођене на тај начин до средине 
18. века, а православне у неким местима и до средине 19. века.

У књиге крштених Католичке, Евангелистичке и Реформатске цркве упи-
сивани су следећи подаци: име детета, прво само датум крштења, од 1614. годи-
не и датум рођења, име и презиме оца (од средине 18. века и име и девојачко 
презиме мајке), име и презиме кума, место рођења (од 1771. и кућног броја), 
негде и име свештеника који је чинодејствовао. Наредбом коју је 1770. године 
издала Марија Терезија, у случају незаконитог детета уводи се обавезно уписи-
вање имена оца ако је признао очинство.

Према Декрету цара Јозефа II издатог 1787. године, требало је да се подаци 
у евиденцији крштених уписују у унапред одређене рубрике и то следећим 
редоследом: година, месец и дан рођења, име детета, пол, да ли је законито, име 
и презиме родитеља, вероисповест, име и презиме кумова, име оца који је при-
знао очинство (у случају незаконитог детета), име свештеника који је крстио 
дете.

У књизи умрлих: датум смрти (раније само датум сахране), место и кућни 
број, вероисповест, име и презиме умрле особе, име супружника или оба роди-
теља у случају малолетног детета (девојачко презиме мајке), старосно доба, вре-
ме и место сахране, име и презиме свештеника, а негде су чак постојале и ру-
брике за упис узрока смрти. Подаци су мање-више били произвољни и књиге 
су се разликовале од места до места. Иако у пракси то није био случај, свештена 
лица су на основу наредбе Угарског намесничког већа (мађ. Helytartótanács) бр. 
29.151/1827, од 1828, имала обавезу да поред раније утврђених података уписују 
и време пријаве смртног случаја, занимање умрле особе, да ли је особа била 
лечена, име лекара, па чак и трошкове сахране.26

Књиге крштених, венчаних и умрлих, односно укоричени штампани обра-
сци са већ задатим рубрикама, ушле су у употребу од средине 19. века и то у 
случају свих заступљених вероисповести на данашњој територији АП Војводине. 

25 Sipos Sándor, „Debreceni anyakönyvek”, A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve, 17. szám, 
1990, Deberecen, 143–155.

26 Nagy Kristóf, „Az anyakönyvezés történeti fejlődése” szakdolgozat, Miskolci Egyetem, Állam- és 
Jogtudományi Kar, Igazgatásszervező alapszak, Miskolc 2015, 12.
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Тада су књиге умрлих биле проширене, рубрикама с подацима о брачном ста-
тусу (удовац или удовица), време проведено у браку, као и подацима о узроку 
смрти. Међутим, подаци о узроку смрти, нису ипак били уношени још неколи-
ко декада.

Слика 1. Матична књига умрлих Православне парохије у Уздину из 1826. 

У православне црквене матичне књиге умрлих су се уписивали подаци о 
преминулима, као што је име, пол, име и презиме једног родитеља (оца) или 
супружника, да ли је особа била крштена, старосна доб, датум смрти, име и 
презиме свештеника, назив цркве, време и место сахране, као и податак да ли 
је умрлој особи омогућена последња причест. Назив ове рубрике на црквено-
словенском је: „Йсповѣав / Йсповѣдилсѧ й причастѝлсѧ ли свѧӹҳz тáинz?”.

Слика 2. Православна црквена матична књига умрлих у Футогу из 1868.
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Слика 3. Римокатоличка црквена матична књига умрлих у Футогу из 1868. 

Слика 4. Реформатска црквена матична књига умрлих у Дебељачи из 1893. 

5. Специфичности

У књигама умрлих Римокатоличке цркве је (као у књигама Православне 
цркве) постојала рубрика за упис податка o последњoj причести. Латински на-
зиви тих рубрика су: „Provisio”, „Provisus”, „Sacramentis fuitne provisus?”, „Fuitne 
provisus Sacramentis Moribundorum?”, а мађарски: „Szentségeket felvette”, 
„Elláttatott-e a végszentségekkel”.

Уколико се истражују матичне књиге Реформатске цркве, неопходно је зна-
ти да су у старијим књигама подаци о крштенима уписивани једном недељно и 
то обично понедељком, пошто су обреди крштења обављани након недељне 
мисе.27 Реформатска вера је забрањивала бабицама да крсте одојчад, те су ре-
формати били прогањани током 18. века. Стога, мртво рођена деца и она која 
су умрла пре обреда крштења у цркви, нису била уписивана у књиге умрлих 
све до 1851. године.28 Од тада су свештеници – у таквим случајевима – у рубри-
ку за белешке уписивали: „Није учествовао у сакраменту крштења” (мађ. 
Кeresztség szentségében nem részesült).

У исто време, у књигама умрлих је уведена рубрика за податак о начину 
сахране (мађ. temetés módja), који се односио на начин самог обреда. Разликовале 
су се три врсте: сахрана опелом (мађ. énekszós), проповедањем (мађ. prédikátiós) 

27 Sipos Sándor, „Debreceni anyakönyvek”, A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve, 17. szám, 
1990, Deberecen, 143–155.

28 Szabadi István, A református anyakönyvek kutatásának sajátosságai, Debrecen 2014.
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или учењем (мађ. tanítással). С обзиром на то да су се трошкови спровода разлико-
вали, начин сахране је био знак имовинског статуса породице покојника. Уколико 
упис сведочи о комбинацији опела и проповедања или учења, радило се о имућној 
породици.

Јеврејске матичне књиге је од 1766. године водио рабин, а од 1797. године ње-
гов помоћник – матичар.

Старије књиге потичу из сеоских места, јер градови дуго нису дозвољавали да 
се Јевреји у њима населе.

Приликом истраживања породица Јевреја, отежавајуће околности су иста 
презимена које носе породице без икаквог крвног сродства. Наиме, због учеста-
лих проблема идентификовања чланова једне породице, цар Јосиф II је 1787. годи-
не издао наредбу да сваки Јеврејин мора изабрати породично име (презиме). Ме-
ђутим, дешавало се да у истом месту више породица, без родбинских веза, изабере 
исто презиме.29

Књиге рођених садрже име детета, датум рођења, име и презиме оца, занима-
ње, место рођења, име мајке, место рођења, адресу становања родитеља, име баби-
це, датум обрезивања (код дечака), име оног ко је овај чин спровео, датум давања 
имена (код девојчица), име кума и занимање. Књиге умрлих садрже име и презиме 
покојника, занимање, место рођења, старосно доба, болест, време смрти и сахра-
не.30

Од 1852. године табела се проширује рубриком „белешке” у коју су уписиване 
промене презимена и узрок смрти.

6. Узрок смрти

Приликом истраживања у матичним књигама, треба имати на уму да су 
некада – мада веома ретко – поједини уписи једноставно изостали. Дешавало 
се да је дете рођено на удаљеном салашу у чијој близини није било свештеника, 
па ако се томе дода и непроходан пут због снега, у том случају би новорођенче 
крстила бабица. Таква крштења често нису ни пријављена свештенику и нак-
надни упис је изостављен. Разлог за изостанак уписа био је и када насеље након 
смрти свештеника и по неколико година није имало надлежног свештеника. 
Постоји могућност да у матичној књизи недостају целе странице, или чак књи-
ге за одређену годину, јер су уништене у пожару или поплави.

Иако матичне књиге представљају вредне изворе приликом истраживања 
порекла породице, миграционих токова, природног прираштаја, смртности 

29 Nagy Kristóf, „Az anyakönyvezés történeti fejlődése” szakdolgozat, Miskolci Egyetem, Állam- és 
Jogtudományi Kar, Igazgatásszervező alapszak, Miskolc 2015, 11.

30 Sipos Sándor, „Debreceni anyakönyvek”, A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve, 17. szám, 
1990, Deberecen, 143–155.
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или здравственог стања становништва, треба имати на уму да нису увек и ве-
родостојни, па им треба приступити са опрезом. Ова напомена у случају ма-
тичних књига умрлих се односи на уписе имена и узроке смрти. Наиме, уместо 
крштених имена лица често су уписивани надимци умрлих лица, што можда 
указује на мању средину и/или присне односе са свештеним лицем.

Када говоримо о узроцима смрти, често се ради о претпоставкама, или 
само симптомима, а не о стварној дијагнози болести која је довела до смрти. 
Разлог вероватно лежи у томе што су податке уписивали свештеници који нису 
били медицински образовани и то на основу изјава чланова породице, а не на 
основу мишљења лекара, или патолога који је прегледао посмртне остатке. До-
датно је отежавало ситуацију што је у то време постављање дијагнозе предста-
вљало изазов чак и за искусне лекаре. Често су навођени само симптоми боле-
сти, а не прави узроци смрти, што доводи до потешкоћа уколико се истражује 
здравствено стање становништва, јер општи симптоми као нпр. главобоља, 
повишена температура, слабост и поспаност могу указивати на цео спектар 
различитих болести, за разлику од специфичних симптома. Тако се, на пример, 
грозница могла јавити као симптом маларије, прехладе, туберкулозе или било 
какве упале, атрофија је могла значити дегенерацију мишића због старости, а 
могла се јавити и као последица дуготрајних болести као што су малигне боле-
сти, или разне врсте туберкулозе, такође више различитих болести су могле 
проузроковати стомачне болове, итд. Постоје и недоследности у називима бо-
лести, када су исте болести различито називане, нпр. туберкулоза, ектика, јек-
тика, хектика, сува болест, сушица, верем, итд. За неке болести су уписани 
архаични називи који се у савременој медицинској терминологији више не 
употребљавају као нпр. гушобоља за дифтерију, срдобоља за дизентерију, 
шклопци за епилепсију или чума за кугу.

Наслови рубрика за узрок смрти на различитим језицима уписа:

Црквенословенски: Болѣзнь ѝлҋ рόдz смéрти;

Латински:  Infirmitas;
    Morbus;
    Morbus sive aliud genus mortis;

Мађарски:   Halálának oka;
    (Halott) Nyavalyája;
    Betegség, vagy a halálnak más neme;
    Betegség vagy a halál egyéb oka;
    Betegség neme, mellyben meghalt;
   Betegség v. halál oka, a halotti láttamozása szerint;
   Betegség és halálnem a halotti kémlet szerint;
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Немачки:  Krankheit oder andere Todesart;
   Krankheit und Todesart nach Ausweis der Todtenbeschau;

   Krankheit oder Todesursache nach Ausweis der
   Todtenbeschau.
 

Тројезични табеларни преглед назива болести 
у црквеним матичним књигама умрлих до 1895. године

Латински Српски Мађарски
– Изненадна смрт Hirtelen halál

–
Несрећан случај (пао у бунар, 
утопио се, смрзао се, пао с 
крова, убијен, упуцао се)

Szerencsétlenség (kútba halt, 
vizbe fulladt, megfagyott)

– Порођај Gyermekszűlés, gyermekágy

О
Д

О
ЈЧ

А
Д

Atrophia infantum Атрофија Csecsemősorvadás
Immaturitas, Partus 
immaturus, Debilitas 
congenitalis

Недоношче, превремено 
рођено одојче

Idétlen(ség) (koraszülöttség)

Parvulus, Parvula Урођена слабост Idétlen(ség) (kis súllyal született)
Mortua, Mortuus 
nata

Мртво рођено Idétlen(ség) (halva született)

Mortus post partum Смрт након рођења Idétlen(ség) (születés utáni halál)

БО
ГИ

Њ
Е

Morbilli Мале богиње, црвене богиње, 
добрац, оспице (морбили)

Vereshimlő, vörös himlő, 
kanyaró

Varicellaе Богиње, водене богиње, козице, 
козиаче, водене козице, овчије 
богиње (варичела)

Himlő, bárányhimlő

Variola, Variola 
vera, Variola 
haemorrhagica

Велике богиње, црне богиње Hólyagos himlő, vészhimlő, 
fekete himlő
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М
О

ЗА
К

 И
 К

И
Ч

М
А

Apoplexia, apoplexia 
cerebri, Apoplexia 
tacta

Капља, удар, апоплежија, шлог, 
мождана кап, мождани удар, 
апоплексија, излив крви на 
мозак

Agyhűdés, agyszélhűdés 
gutaütés, szélhűdés, szélütés 
(agyvérzés, agytrombózis, agyi 
infarktus, agyi érkatasztrófa)

Atrophia cerebelli Оштећење малог мозга 
(ослабљена моторика хода, 
равнотежа и оријентација)

Agyacs ellágyulása (kisagy 
lágyulása)

Dementia paralytica, 
Paralysis progressiva

Малоумност, лудило, 
прогресивна парализа

Hűdéses butaság, bénulásos 
elmezavar

Meningitis, 
Frenesis, Phrenesis, 
Inflammatio, 
Inflammatis cerebri

Менингитис, упала можданих 
овојница

Аgyburoklob, agygerinc 
hártyalob, agyhártyagyulladás

Encefalitis Упала мозга, запаљење мозга Agyvelőgyulladás
Hydrocephalus Хидроцефалија Agyvízkór, vízfejűség, 

hidrokefália
Cephalalgia Главобоља, главна болест Fejfájás
Inflammatio 
cerebrospinalis

Мождана и кичмена упала Agygerinclob

Tabes, Tabes dorsalis Парализа, спинална атрофија Gerinc-sorvadás
Paralysis, Paralisis Парализа Hűdés, bénulás
Febris nervosa Нервна упала Idegláz

С
РЦ

Е 
И

 К
РВ

Н
И

 С
УД

О
ВИ

Apoplexia cordis Срчана кап, срчани удар, 
апоплежија

Szívhűdés, szívszélhűdés, hirtelen 
szívmegállás

Angina pectoris Стезање или пробадање у 
грудима, слаба прокрвљеност 
срчаног мишића

Szívizomelfajulás, ütérelfajulás

Atherosclerosis 
aortae, Infarctus 
myocardii

Атеросклероза аорте, сушење 
срца, инфаркт

Szívinfarktus, szív-verőér 
kövesülés (szívkoszorúér 
elmeszesedés)

Atherosclerosis Зачепљење вратне жиле, 
атеросклероза

Nyakguta (nyaki érelzáródás)

ТИ
Ф

УС

Typhus cerebri Мождани тифус Agytífusz
Typhus аbdominalis Тифоид Hasi hagymáz, bélhagymáz 

(hastífusz)
Typhus, Typhus 
exanthematicus

Тифус, грозница, врућица Hagymáz, forró ínláz, ínláz, 
hidegláz, flekktífusz, kiütéses 
tífusz, tífusz
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П
Л

У
Ћ

А

Asthma Астма, засип, сипање Fojtókeh, asztma
Bronchitis, Catarrhus 
respiratorius

Катар плућа, бронхијални 
катар, бронхитис, упала 
слузокоже бронхија

Hörglob, hörghurut, 
hörgőgyulladás

Embolia pulmonum Гушење, емболија плућа Fulladás, tüdőszélhűdés (légzési 
elégtelenség)

Emphysema Емфизем Emfizéma, tüdőtágulás
Inflamatio 
pulmonum, Accensio 
pulmоnum, 
Pneumonia

Упала плућа, запаљење плућа Tüdőlob, senyvedés, 
tüdőgyulladás

Pleuritis Стезање или пробадање 
у грудима, упала плућне 
марамице

Szegezés, szegzés, 
mellhártyagyulladás

Pertussis, Tussis, 
Tussis convulsiva

Велики кашаљ, магарећи 
кашаљ, кашаљ, хрипавац

Szamárköhögés, szamárhurut, 
kehesség, köhögés

Oedema pulmorum Едем плућа, водена болест Vízibetegség (tüdővizenyő)

ТБ
Ц

Phthysis, Phthysis 
pulmonum, Hectica, 
Tuberculosis, TBC 
(Morbus hungaricus 
од сред. 19. до сред. 
20. века болест 
угарског народа)

Ектика, јектика, хектика, 
сува болест, сушица, верем, 
атрофија плућа, туберкулоза 
(ТБЦ)

Tüdőbaj, tüdőgümősödés, 
tüdőgümőkór, gümőkór, 
tüdősorvadás, tüdővész, aszkór, 
asszkórság,  gyermekaszály, 
aszály, hektika, hektikai 
kiszáradás, szárazbetegség, száraz 
nyavalya, vész , tuberkulózis 
(TBC)

Febris hectica TБЦ грозница Tüdőláz (TBC-vel járó láz)
Meningitis 
tuberculosa

Туберкулозни менингитис Gümőkóros agyburoklob, gümős 
agyhártyagyulladás (központi 
idegrendszeri tuberkulozis)

Lymphadenitis 
tuberculosa, Scrofula, 
Lymphadenitis

Шкрофуле, шкрофол, 
шкрофулоза, туберкулоза 
лимфних чворова

Görvély, görvélykór, 
görvény, skrofulusz, scrofula 
(nyirokcsomó tuberkulozis)

Osteomyelitis 
tuberculosa

Коштана туберкулоза Csontszú (csonttuberkulózis)

Tuberculosis intestini Цревна туберкулоза Bélaszály, bélgörvény 
(béltuberkulózis)

Lupus erythematosus Лупус, туберкулоза коже Bőrfarkas, vörös farkas (bőr 
tuberkulózis)
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А
БД

О
М

ЕН

Singultus Штуцање Csuklás
Febris biliosa, 
Gastritis

Запаљење (ткива) желуца, 
грозница са повраћањем

Epehideg, epeláz, epés hideglelés, 
gyomorhurut (hányásоs 
betegség)

Vomitus Повраћање Hányás
Ulcus ventriculi Чир на желуцу Gyomorüszkösödés 

(gyomorfekély)
Haemathemesis Бљување крви, повраћање крви Vérhányás
Gastroenteritis Трбобоља, стомачни болови, 

грчеви
Gyomorrágás, hasrágás, csipedés 
hasfájás (gyomorgörcs,)

Colica, Colica 
abdominalis

Болови у цревима, стомачни 
болови, грчеви

Bélfájás, bélfájdalom, bélgörcs, 
hasgörcs, hascsikarás

Interitus, Inflama 
gutter, Intestinorum 
inflammatio, 
Enteritis

Упала танког црева, запаљење 
црева 

Bél lob, bélhurut (hasmenéssel 
járó betegség)

Volvulus, Ileus Уврнута црева, завезана црева, 
опструкција црева

Hányszékelés, bélcsavarodás

Obstipatio Затвор, затварање од з’долa, 
опстипација

Székrekedés

Colica biliaris Жучна колика, грч жучних 
мишића

Májgörcs

Colica renalis Бубрежна колика, грч 
бубрежних мишића

Vesegörcs

Calculus, Calculus 
renalis, Urolithiasis 
Nephrolithiasis

Камен у бубрегу Vesekövesség, húgyúti kövesség

Nephritis, Nephritis 
interstitialis

Хронично запаљење бубрега, 
Брајтова болест

Bright-kór, idült veselob, 
(krónikus vesegyulladás)

Uraemia Запаљење бубрега, упала 
бубрега

Húgyvérűség (vesegyulladás)

Hepatitis, 
Degeneratio hepatis

Катар у џигерици, џигерични 
емфизем, ефирџигер, упала / 
запаљење јетре, цироза јетре

Máj heveny, májgyulladás 
(hepatitisz)

Pankreatitis Гуштерњаци, гуштер, упала 
гуштераче

Hasnyálmirigy gyulladás

Anuria Запор воде, изостајање 
мокрења

Vizeletrekedés

Haematuria Вода моштно чрвена, крв у 
мокраћи

Vérvizelés, véres vizelet

Pyuria Вода бела, гнојава мокраћа, 
гној у мокраћи

Gennyvizelés, gennyes vizelet

Helminthiasis Паразитска инфекција, црви, 
глисте у организму

Gilisztakór, gilisztasorv 
(bélférgesség)
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КО
Ж

А

Anthrax Антракс, црни пришт, црна 
рана, бедреница, гасна 
гангрена

Ölőfene, lépfene, béltűz, 
pokolvar, pokolszökés (fekélyes, 
gennyes seb)

Dermatitis, 
Dermatitis atopica

Осип, екцем Bőrküteg, bőrkiütés, izzag, 
ekcéma

Claviceps pupurea, 
Erysipelas, Herpes

Црвени ветар, еризипел, херпес 
(бактериолошко запаљење 
коже)

Vörös guta, orbánc, Szent Antal 
tüze, övsömör (baktériális 
fertőző bőrgyulladás)

Furunculus Красте, чир на кожи Kelevény, kelés, kilis, feneseb, 
gyűlés, gyülevény, tályog, 
tüzes kelés, vak-kelés, vérkelés 
(fekélyes, gennyes seb, 
bőrgyulladás)

Kelevény – gyermekek esetében ismeretlen, demonizált betegség
                 – у случају деце непознат узрок смрти (демонизована 
                                                      болест: „Однео га/је Келевењ!”)

О
С

ТА
Л

О

Atrophia, Athroffis, 
Cachexia

Велика немошт, недуг, слабост, 
изнемоглост, атрофија, 
кахексија (последица дуге 
болести – TБЦ или малигне б.)

Sinleg, sínlés, sínlődés, sí-
nylődés sorvadás, sorvadtság, 
senyvedés, erőtlenség, nehézség 
(alultápláltság)

Arthritis Запаљење зглоба, артетика, 
артритис

Ízületi gyulladás, arthritisz

Arthritis urica Гихт, подагра Köszvény
Atheroma Гука (израслина), гучмура, Daganat, dagadozás
Cancer Рак Fene, rák
Cancer aquaticus, 
Cancrum oris, Noma

Водени рак, рак лица 
(одумирање ткива лица око 
уста)

Vizi rák, vízrák, noma (arcot, 
szájkörüli részt érintő üszkösödés, 
szövetelhalás)

Cholera, Cholera 
morus, Diarrhoea, 
Proflurium 

Колера, пролив, дијареја Ázsiai kolera, bélhurut, dögvészes 
epemirigy, epemirigy, epekórság, 
hasmenés, hányszékelés, has 
sikulása

Contusione Физичка повреда, контузија Zúzódás
Dentalgia Зубобоља Fogköszvény (fogfájás)
Depressio Депресија Közönykór (depresszió)
Diabetes, Diabetes 
mellitus

Шећерна болест Cukorvizelés, cukros hugyár, 
nyershugyozás (diabétesz, cukor-
betegség)

Diphtheria, Pharyngi-
tis, Angina

Дифтерија (дифтиритес), 
вратобоља, гушобоља, гуше, 
упала грла, грлица, ангина, 
упала крајника

Torokgyík, toroklob, roncsoló 
toroklob, diftéria, angina, gégelob 
(torokgyulladás)
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О
С

ТА
Л

О

Dissenteria, 
Dysenteria

Срдобоља, крвопролије, 
шигелоза, грижа, дизентерија

Vérhas (dizentéria)

Endometritis Запаљење материце, упала 
слузокоже материце

Méhnyálkahártya gyulladás

Epilepsia, Chorea 
Sancti Viti

Падавица, велика болест, 
епилепсија, фрас, шклопци, 
склопци, захлипци

Eskór, frász, nyavalyatörés, nehéz 
nyavalya, rángógörcs (epilepszia, 
vitustánc)

Febris, Malaria, Febris 
lenta, Lentus

Врућица, треска, тресавица, 
третница, грозница, маларија, 
упала, дуготрајна висока 
температура

Hideglelés, forrázó hideglelés, 
forró hideg, hideglelet, hide-
glölögetés, hideglövés, diderláz, 
forróbetegség, forróláz, forró 
nyavalya, gyújtó(k)vány hideg, 
mocsárláz, malária, váltóláz, 
sorvasztóláz, hurut, tolvajhideg, 
tolvajláz (magas láz)

Convulsio febrilis, 
Ecclampsia febris

Грчеви (услед високе 
температуре), еклампсија

Lázgörcs

Spasmi, Spasmus Грчеви Görcs, görts
Gangraena Гангрена Fenesedés, fekélyesedés, üsz-

kösödés
Epistaxis Kрвоточије, крвоток, липтање 

крви (из носа)
Orrvérzés

Icterus Жутица Sárgaság
Insomnia, Vigilia, 
Pervigilium

Несаница, бденије без спанија, 
бдење

Álmatlanság

Intoxicatio / Toxinfectio 
alimentaris  

Тровање храном Ételmérgezés

Phosphorus intoxicatio Tровање фосфором Vilanymérgezés, villanymérgezés, 
foszformérgezés

Melas icterus Црна жутица, црнац Fekete sárgaság
Influensa Грип, назеб, прехлада Náthaláz, orhideg, orláz, influenza
Leprae Губа, лепра Bélpoklosság, lepra
Marasmus, M. juvenilis Глад, алкание (анорексија) Eléhezés, éhhalál
Marasmus senilis, 
Debilitas, Senectus

Старост (често се наводи 
као узрок смрти и код људи 
преко 56–57 година старости), 
атрофија

Аggfonnyadás, aggkór, aggság, 
aggkori végkimerülés, élet súlya, 
öregség, sorvadtság, vég feloszlás, 
vénség (öregkori végelgyengülés)

Neuralgia Неуралгија, пробадање Nyilalás
Oedema, Hydropsia, 
Hydropsis, Hydrop-
sismus

Водена болест, хидропс, 
ипожарка, едем, оток

Vízibetegség, vízkór, vízkórság 
(ödéma, folyadékgyülem)
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О

С
ТА

Л
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Osteoporosis, Reuma, 
Rheumatismus

Костобоља, конштак, коштана 
болест, реума

Csontbetegség, csontfájdalom, 
csontritkulás, ízületi csúz

Otalgia Увобоља Fülköszvény (fülfájás)
Pestis bubonica Куга, пестис, бубонска куга, 

црна смрт, чума
Pestises csoma, csoma, csuma, 
dögmirigy, dögvész, fekete halál, 
guga, gugahalál, merigy, mirigy, 
mirigyes dögletesség, mirigyes 
halál, mirigyhalál, mirigykór, 
mirigyláz, mirigyvész, mirvigy, 
mörvény, mörvigy (pestis, bubó-
pestis, nyirokcsomó-duzzanattal 
járó betegség)

Pyaemia, Pyemia, 
Septicaemia

Сепса, тровање крви Genyvér, evvér, posvér

Rabies Бес, беснило Ebdüh, víziszony (veszettség)
Scabies Шуга Rühkór, rüh
Scarlatina, Febris 
petechailis, 

Шарлах, шкрлет Patécs, patéts, vörheny, skarlát

Scorbutus Скорбут (недостатак витам. Ц) Süly, süjj, súly, íz, ísz, ziz, skorbut 
(C-vitamin hiány)

Syphilis, Lues Сифилис, француска болест 
(ширили су га Наполеонови 
војници)

Vérbaj, bujakór, franc, francia 
betegség, rossebb, süjj, súly, süly, 
pokolsüly, szifilisz

Tetanus, Tetanus 
traumaticus

Тетанус, зли грч, грчеви, спазам 
мишића

Dermedés, derme, bénulás, 
merevgörcs, tetanusz

Trismus Спазам мишића вилице Álgörcs, áll gürcs, merevgörcs 
(rágóizomgörcs)
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Ildiko Mergeš

ANALYSIS OF DATA IN CHURCH REGISTRIES UNTIL 1895  
(FROM THE TERRITORY OF PRESENT-DAY VOJVODINA)  

WITH SPECIAL REVIEW OF THE CAUSES OF DEATH

Abstract: Although church registries (from before 1894) are valuable sources when re-
searching family origins, migratory flows, natural increase, mortality or population health in 
general, one needs to have in mind that they are not always credible. The data listed in the 
death registers should be approached with caution, because often there are: a) nicknames in-
stead of baptized names of persons; b) assumptions of the cause of death due to lack of profes-
sional staff; c) only symptoms and not the diagnosis of the disease, so in the case of general 
symptoms the real causes can be very diverse; d) inconsistent names of diseases, when the 
same diseases are named with different names; e) archaic names of diseases that are no longer 
used in modern medical terminology; etc.

Keywords: registry books, causes of death, names of diseases
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CONTRIBUTION TO THE GENEALOGY OF JEWISH FAMILIES 
IN THE TERRITORY OF VOJVODINA

Abstract: The Jews are a specific national community that almost disappeared during 
the Holocaust. Genealogy is extremely important to the Jewish people because it brings to-
gether generations separated by the Holocaust. Genealogy can also help greatly to compile 
as accurate list of Holocaust victims as possible in terms of numbers and identities of vic-
tims. The primary historical source for genealogical studies of the Jews is the Vital Records 
kept by rabbis in Jewish communities and rabbinates. Secondary but very important genea-
logical sources are censuses, more specifically, censuses of Jews during the 18th and 19th cen-
turies, as well as other documents produced primarily during the Holocaust.

Keywords: Jewish genealogy, Vojvodina, Srem, Banat, Bačka, vital records, historical 
sources

Except for brief historiographical references to the origins of some famous Jew-
ish families or individuals, there is almost no published research on Jewish genealogy 
in our country. Moreover, we can say that genealogy is generally not sufficiently 
represented in the scientific scene in Serbia and that it mainly “lives” only in the work 
of amateur historians who deal with it in the context of their own origins.

Just like for other nations, the primary historical source for genealogical studies of 
the Jews is the Vital Records. The Jewish community was organized into small commu-
nities and rabbinates on the territory of today’s AP Vojvodina, i.e. the Austro-Hungar-
ian Monarchy until 1918 and the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes / Yugoslavia 
since that year. The organizational division by rabbinates seemed to be characteristic 
only of the area of Srem, i.e. the former County of Srem. Considering the territory 
of Srem as a geographical area that more or less coincides with the area of County 
of Srem, there were rabbinates of Vinkovci, Vukovar, Ilok, Sremska Mitrovica, Ruma 

1 Радован Сремац, Музеј наивне уметности (Шид), Србија
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and Zemun. Smaller places did not have their own communities or had branches and 
belonged to these rabbinates, and therefore did not keep their own registers but were 
registered in the registers of their rabbinate. The boundaries of rabbinates do not seem 
to be strictly respected, so some families from “border” places registered one child in 
one rabbinate, another in another one, etc. In the territory of Bačka and Banat, there 
were Jewish Communities, and they seemed to have much less territorial jurisdiction 
than the rabbinates in Srem. According to the list of preserved Jewish Vital Records for 
the Bačka area, it is noted that most places had their records, not just large city centres 
such as the rabbinate centres in Srem. This complicates genealogical research to some 
extent because of the amount of Vital Records and their territorial alienation. Of 
course, as the administrative organization of certain Jewish communities in Bačka and 
Banat changed over time, some communities disappeared and fell under nearby large 
communities, while some cities split off and established their own Jewish communities 
and began keeping their own vital records.

As for the archives in the territory of Bačka and Banat, the situation with the 
Jewish Vital Records is as follows2 – The Sombor Historical Archive holds vital re-
cords for the following places: Jewish Community of Sombor, Jewish Community of 
Kula (to which the following places belong: Kula, Vrbas, Crvenka, Kljajićevo, Kruščić, 
Sivac, Savino Selo, Ruski Krstur, Bačko Dobro Polje, Kucura, Kosančić, Feketić, To-
pola, Ravno Selo, Despotovo, Lalić), then separate communities in Apatin, Sonta, 
Kucura, Kruščić, Savino Selo, Ruski Krstur, Ravno Selo, Svetozar Miletić, Čonoplja, 
Kljajićevo, Novi and Stari Vrbas. The Archive of Vojvodina keeps transcribed vital 
records for the following places in Bačka: Ada, Apatin, Baračka, Bačka Palanka, Bač-
ka Topola, Bački Brestovac, Bački Monoštor, Bačko Petrovo Selo, Bečej, Bogojevo, 
Doroslovo, Žabalj, Jankovac, Kljajićevo, Kula, Kupusina, Novi Sad, Prigrevica, Ravno 
Selo, Ratkovo, Riđica, Svetozar Miletić, Sivac, Sonta, Srpski Miletić, Stapar, Subotica, 
Čonoplja and Čurug; and places in Banat: Bela Crkva, Vršac, Zrenjanin, Kanjiža, 
Martonoš, Mol, Novi Bečej, Novi Kneževac, Novo Miloševo, Pančevo, Riđica, Senta 
and Torda. The archive in Pančevo holds only the Jewish Vital Records for the Jewish 
Community of Pančevo. The Senta Archive holds records for the places of Kanjiža, 
Mol and Bečej. The Historical Archive in Subotica holds Jewish Vital Records for 
Subotica and the Zrenjanin Historical Archive for Zrenjanin. As for Srem, the Srem 
Historical Archive in Sremska Mitrovica holds Jewish Vital Records for Rabbinate of 
Sremska Mitrovica as well as for the Erdevik Jewish Community (within the Rabbin-
ate of Ilok), while the Historical Archive of Belgrade holds records for Rabbinate of 
Zemun (both Ashkenazi and Sephardic communities). In addition to these Jewish 

2 The list does not include the Jewish Vital Records kept by the civil registry in the municipal, city 
and local administrations. Unfortunately, lists of Vital Records from their holdings are not available on 
the websites of most archives in Serbia. I would like to express my sincere gratitude to colleagues from 
archives for providing me with the requested information.
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Vital Records kept by rabbis in Jewish communities, it is worth mentioning the state 
registers for Bačka and Banat which were kept from 1895/1896. 

Jewish Vital Records have been kept in the territory of the Habsburg Monarchy 
since 1851/1852, or since the official establishment of a Jewish community/rabbinate 
if it happened after 1852. Jewish Vital Records older than 1851 are unknown at this 
time. The archive in Sombor holds the birth records for Savino Selo since 1770, Kucu-
ra since 1776 and Kruščić since 1780. However, these are the births of community 
members subsequently recorded at the time the community was founded in the 19th 
century, more specifically the census of families in those places.3 On the other hand, 
there is information that the Jewish community in Ratkovo (formerly Parabuć) kept 
regular birth records since 1776, but those records have not been preserved today.4

The language and alphabet of the records depended on the languages of the offi-
cial administration in the area, mostly German and Hungarian, and Serbian in the 
20th century. The Hebrew language, more specifically Yiddish, is used very rarely and 
it most often spells only names and dates according to the Hebrew tradition and cal-
endar. The registers generally contain the same columns and data, and the differenc-
es are only in the quality of the work done by the rabbis. It is worth mentioning that 
a rabbi from Sremska Mitrovica stated the date of the parents’ wedding and which 
child was in order at each birth registration at the end of the nineteenth century. He 
would often add the place and date of birth of the child’s parents.

The biggest problem with Jewish genealogy research is personal names. The rea-
son for this is the fact that in almost all cases one person had two or three names, 
and they were often recorded in the records under the nickname. The most common 
form of the name is German, and even more so, by the law of 1787, Jews in the Aus-
tro-Hungarian Monarchy were required to carry German surnames. The second 
name, which was most commonly used in orthodox communities, was of Jewish or-
igin, while the third, depending on the community in which they lived, was of Slove-
nian, Serbian or Croatian origin and most often represented a nickname. Certainly, 
all three forms of names generally had the same or at least similar meaning, while in 
some cases the meaning of those names was not the same. Here are some examples 
of dual names, not as rules, but to make it easier for researchers to find information. 
Examples of male names: Ashel Anshel – Asir Šandor, Avram – Adam – Adolf, 
Eliezer – Lazar, Emil – Milan, Friedrich – Miroslav, Hajim – Živko, Julius – Djula, 
Leopold – Ladislav – Lav, Mayer – Marko, Moritz – Moses, Pinkas – Bernat – Petar, 
Salamon – Meshulam, Wilhelm – Wolf – Vilim, Yechiel – Cvi – Herman – Hersch, 
etc; examples of female names: Franci – Fanny, Frida – Miroslava, Golda – Zlata, 
Johana – Hani, Josefina – Pepi, Leonora – Lencsi – Helena – Etel – Jetty – Ivana, 
Miriam – Mira, Rohel – Ružica, Sharlotta – Loti etc. A good example of this is the 

3 Historical Archive in Sombor, Fund no. 9, Collection of vital records.
4 Ujvari Peter (ed.), Magyar Zsidó Lexikonban, 1929, p. 684.
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Stern family settled in Srem and southern Bačka. According to censuses and regis-
ters, genealogy in the first three generations looks like this: Herman (according to 
censuses Adam) had children Lazar, Filip, Michael and David. Lazar had children: 
Hani, Herman, Ester, Anton Shandor, Gerson, Moritz and Albert,while Philip has 
children: Herman, Moniko, Fani, Moritz, Shandor, Adolf, Moses, Salamon and 
Terezija. According to family stories that have been confirmed by historical sources, 
the genealogy looks like this: Josef Yechiel Zvi had children:Yitchak Eliezer, Pinchus, 
Shalom and David. Yitchak Eliezer had children: Chye, Jechiel Cvi, Esther, Ascher 
Anchel, Gashi, Moshe and Abraham Lieb, while Pinchus has children: Jechiel Cvi 
Mani, Fradel, Moshe, Shandor, Abraham Yide, Moshe, Shlomo and Reizel. So the 
same number and arrangement of people, just different forms of names.5

Due to historical events that took place in some European countries, the borders 
of the countries have repeatedly changed and certain areas and cities have changed 
state government and ethnic and religious administration several times. All these 
events resulted in frequent changes in the city names and regions, as well as the first 
and last names of their inhabitants, which must be taken into account when re-
searching individual families and their origin. As mentioned before, since 1787 Jews 
have almost necessarily carried German surnames. In the area of Bačka during the 
19th century, there was a Hungarianization of the Jewish names, while in the territory 
of Srem, the names of the Serbo-Croatian origin were increasingly used. A peculiar 
exception is a Sephardic families in Zemun Rabbinate, whose names are written in 
the spirit of Ladino. Also, family names of immigrants from the Eastern European 
area are recognizable by their “Slavic-Russian” form.

The reasons for the migration of Jews to the territory of present-day Vojvodina 
during the period between the 18th and the 20th centuries were primarily economic, 
i.e. trade. However, an analysis of vital records, in more than half of married couples 
found that the groom left his place of birth or residence after marriage and moved to 
live with his wife after marriage. This is especially noticeable in the Srem area. In the 
context of the 19th century, when the prohibition of permanent settlement of Jews 
was still in force, this practice could be justified by the reason and the way to facil-
itate settlement in the area of County of Srem. However, as this practice continued 
during the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century, 
the question arises as to whether it had any other, socio-cultural note.6 Because of 

5 Radovan Sremac, Židovske obitelji u Iločkom rabinatu / Jewish Families in Rabbinate of Ilok, Ilok 
town Museum, Ilok 2018, p. 28.

6 One of the reasons could be to preserve the Jewish home of those families who remain without 
male members. However, there were very common situations where the son-in-law moved into the 
house with his wife where her brothers lived. Perhaps this was a common practice created as a result of 
the so-called law Familiengesetz (valid until the Emancipation Act) passed 1726/1727. According to 
which only the oldest son from a Jewish family was allowed to marry in the country where he was born 
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this situation, researchers of the origin of a particular Jewish family should consider 
that the place of residence of a family was actually the place of birth or residence of 
the wife/mother and not the father of the family.7

In addition to the Jewish Vital Records, there are also numerous censuses avail-
able to Jewish genealogy researchers, some of them specifically related to Jews. These 
censuses are kept in Serbian and foreign archives, primarily in Budapest and Vienna. 
The oldest censuses are those in the Hungarian National Archives, in the holdings 
Acta Judaeorum: Conscriptiones Judaeorum for the period 1725–1775, and which in-
clude places in present-day Serbia. A little later is the general census of taxpayers (by 
counties) of 1828, which, in most cases, states if the person is Jewish. However, this is 
not a census of residents of a place, but census/lists of property owners in that place 
and to which he paid taxes. Therefore, care should be taken as it is not uncommon for 
residents of one place to have possession in another place. The 18th–century censuses 
mentioned above, and this one from 1828, can be found digitized on the Internet.8 A 
large number of censuses of Bačka Jews are kept in the Archive of Vojvodina in the 
holdings number 2. Bács-Bodrog County as well as the Historical Archive of the City 
of Novi Sad, the fund no 1. Magistrate of the Free Royal City of Novi Sad.9 The Hun-
garian State Archive contains a very useful detailed census of Jews in the County of 
Srem, beginning in 1842.10 There are similar censuses in the fund County of Srijem at 
the Croatian National Archive.11

and then stay there, while the younger sons who wanted to start a family had to move out. This law was 
mainly promulgated for the Austrian and Czech-Moravian provinces of the empire in order to “relieve” 
them of the Jewish population, causing the migration of Jewish youths from the said provinces to Hun-
gary and its northwestern counties (Nyitra, Pozsony and Trencsén).

7 According to the vital records of all Jewish communities in the Srem (except Vinkovci), a total of 
1338 families were enumerated, of which the exact origin could be established for 720 or 54% of cases. 
Looking at the borders of the present states, most of the Jews in Srem have Hungarian roots. Slightly less 
than half of the families come from places in present-day Serbia, primarily Bačka. Then, 9% of families 
come from cities in Croatia, 7% come from Slovakia, followed by Romania with 3%, and the Czech 
Republic and Ukraine with 2%. This situation applies to the entire 19th and early 20th centuries when 
migration was most intense. Details: Radovan Sremac, “On the Origin of Jewish Families in Srem”, in: 
Proceedings of Historical Archive Srem from Sremska Mitrovica, no. 18, 2019, pp. 98–112.

8 It is a website www.familysearch.org.
9 For Jewish-related material in these funds, see: Olga Andraši and Fedor Fišl, List of archival ma-

terial on Jews in the Fund Bács-Bodrog County in Archive of Vojvodina, Jewish Community, Novi Sad 
2011 Olga Andraši and Fedor Fišl, List of archival material on Jews during the 18th century in Fund 1 
Archive of the City of Novi Sad: Magistrate of the Free Royal City of Novi Sad, Jewish Community, Novi 
Sad 2015; Olga Andraši and Fedor Fišl, List of archival material on Jews during the 18th century in Fund 
1 Archive of the City of Novi Sad: Magistrate of the Free Royal City of Novi Sad: 1800–1849, Jewish Com-
munity, Novi Sad 2017.

10 MOL, Helytartótanácsi Levéltár, C-55, Departamentum Judaeorum.
11 HR-HDA-31 County of Srijem.
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Although it is not the primary genealogical source, it is worth mentioning mate-
rial from the Croatian State Archive in Zagreb from the fund Ministry of the Treasury 
of the Independent State of Croatia. Office for Confiscated Property of the Department 
of Monetary, State Property and Debts of the Ministry of the Treasury (PONOVA) 
(1941–1945), collection: Files of confiscated assets (DKI cards).12 These are declarations 
of property that all Jews in the territory of the Independent State of Croatia were legal-
ly required to file with the authorities beginning on June 5, 1941. The applications 
contain personal information for the applicants themselves as well as for their family 
members, then the time and manner of their family moving to the territory of the 
Independent State of Croatia, etc.

The Jews are a specific national community that almost disappeared during the 
Holocaust. The Holocaust has severed family contacts in the sharpest and worst way 
possible and has created a gap between several generations. This is precisely why gene-
alogy for Jews is extremely important. On the one hand, it connects today’s genera-
tions with their ancestors which they have never heard of in most cases, even though 
it is only two to three generations back. Genealogy, on the other hand, can help great-
ly to compile as accurate list of Holocaust victims as possible in terms of numbers and 
identities. Also, Jews, as an extremely progressive nation, were very often the bearers 
of social development in society, and these qualities, knowledge and aspirations were 
often brought here from their origins. Therefore, research into the origins of Jewish 
families may, to some extent, explain some of the social processes that have taken 
place in our midst. 

Радован Сремац

ПРИЛОГ ГЕНЕАЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА ЈЕВРЕЈСКИХ ПОРОДИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ВОЈВОДИНЕ

Сажетак: Јевреји су специфична национална заједница која је скоро потпуно 
нестала током Холокауста. Генеалогија је изузетно важна за Јевреје јер спаја генера-
ције које су раздвојили ужаси Холокауста. Такође, генеалогија може у великој мери 
да помогне у састављању што тачнији списак жртава Холокауста у погледу броја и 
идентитета жртава. Примарни историјски извор за генеалошка истраживања јевреј-
ских породица су матичне књиге које су водили рабини у јеврејским општинама и 
рабинатима. Секундарни, али веома важни генеалошки извори су пописи станов-
ништва, тачније, пописи Јевреја током 18. и 19. века, а затим и други документи на-
стали првенствено током Холокауста.

Кључне речи: Јеврејска генеалогија, Војводина, Срем, Банат, Бачка, матичне 
књиге, историјски извори

12 HR-HAD-1076.
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Др Љубиша Б. Васиљевић1

Народни музеј Крушевац
Република Србија

АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ РЕГИСТРОВАНИ ПОРЕД 
ЛЕКОВИТИХ ИЗВОРА У МАЧВИ

Сажетак: Простор Мачве богат је извориштима лековите воде, којa су у свим вре-
менским епохама билa коришћенa и поштованa. Рад је посвећен археолошким налази-
ма, првенствено из епохе антике, који сведоче о познавању и експлоатацији лековитих 
вода током праисторијског, античког и средњовековног периода. Представљени су ло-
калитети и налази из Дебрца, Дубља, Богатића, Бања Бадање и Бање Радовашнице.

Кључне речи: Мачва, лековити извори, археологија, локалитети, налази, Дебрц, 
Дубље, Богатић, Бања Бадања, Бања Радовашница

Простор Мачве налази се на јужном ободу Панонског басена, односно у 
северозадном делу централне Србије. Реч је о равничарском пределу смеште-
ном у троуглу између токова река Саве и Дрине и обронака планине Цер. На 
географски веома повољном пространству, утврђено је постојање значајних 
археолошких налазишта од неолита до средњег века. 

За нашу тему значајни су антички локалитети регистровани у окружењу 
лековитих извора, који би сведочили о познавању и коришћењу тих врела то-
ком римске епохе. С циљем праћења могућег континуитета експлоатације 
изворских вода, забележено је постојање и праисторијских и средњовековних 
локалитета и културних слојева.

Током античког периода простор Мачве, или бар његов највећи део, на-
лазио се у саставу римске провинције Паноније. У оквиру хидрогеолошке 
поделе територије данашње Србије, простор Мачве смештен је у оквиру ре-
јона Динарида западне Србије.2 Представљени су археолошки локалитети и 

1 Ljubiša B. Vasiljević, National Museum Kruševac, Serbia
2 Будимир Филиповић, Минералне, термалне и термоминералне воде Србије, Београд 

2003, 15.
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налази регистровани у Дебрцу, Дубљу, Богатићу, Бањи Бадањи и Бањи Радо-
вашници.3  

Дебрц је насеље у Општини Владимирци. У Дебрцу постоји бунар са леко-
витом водом. Температура воде износи 56˚ С, а рН вредност воде је 7,3.4 Атар 
Дебрца богат је археолошким налазиштима. Поред случајних праисторијских 
налаза (локалитети Градуждина и Гробница), на овом месту се вероватно нала-
зио и римски кастел, забележен као већ тада готово уништен од стране Ф. Ка-
ница. Са кастелом се може повезати и локалитет (насеље или вила рустика, 
садашњи степен истражености не омогућује прецизно опредељење), чије је по-
стојање вероватно на локалитету Виноград Живковића. На наведеном локали-
тету пронађени су значајни налази из античког периода. Са локалитета Гроб-
нице, поред налаза бронзаног накита из периода старијег гвозденог доба, поти-
чу и два римска керамичка жишка. На већ поменутом локалитету Градуждина 
делимично су истражени и остаци средњовековног насеља. Из периода енеоли-
та потиче градина регистрована на локалитету Градуждина, опредељена у по-
зније периоде винчанске културе. Пажњу привлачи налаз крстасте бакарне 
секире.5 Праисторијски налази пронађени су и на локалитету Гробнице. Нала-
зи се датују у период старије гвозденог доба I.6 Феликс Каниц наводи да је 1888. 
године видео у Дебрцу, на самој обали Саве, остатке римског кастела. Према 
забелешки путописца већи део утврђења био је разорен и однесен речним то-
ковима.7 Истраживачи из наредних периода нису пружили додатне информа-
ције о овом кастелу.

На локалитету Виноград Живковића проналажени су римски новац и 
керамика, један гвоздени предмет (изгубљен) и вотивни рељеф на оловној 
плочи. Иако се на терену не уочавају трагови грађевинских објеката, М. Га-
рашанин и Д. Гарашанин сматрају да се на овом месту налазило мање рим-
ско насеље, док М. P. Васић спекулише да је реч о вили рустики. У Народном 
музеју у Београду налази се вотивна оловна плочица са представом подунав-
ског коњаника и лунарне богиње, пронађена на овом локалитету. Антички 
комплекс у Дебрцу оквирно се може датовати у IV век.8  Са истог локалитета 

3 Љубиша Васиљевић, Експлоатација и значај термалних извора у римском периоду на те-
риторији Ср6ије, непубликована докторска дисертација, Београд 2014, 300–312, 318–320.

4 Будимир Филиповић, нав. дело, 112.
5 Драган Јацановић, „Бакарно доба Подриња”, Museum (Годишњак Народног музеја у Шапцу), 

бр. 1, 2000, 9.
6 Миливоје Васиљевић и Драган Поповић, „Подриње у старијем гвозденом добу”, Museum 

(Годишњак Народног музеја у Шапцу), бр. 3, 2002, 14.
7 Феликс Каниц, Србија земља и становништво – од римског доба до краја XIX века, прва 

књига, Београд 1985, 366.
8 Ђурђе Бошковић, Археолошки споменици и налазишта у Србији, књ. 1: Западна Србија, 

Београд 1953, 25; Милоје Р. Васић, „Мачва и Подриње у римско доба”, Гласник Српског археоло-
шког друштва, бр. 2, 1985, 130.
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потичу и два керамичка жишка, поклоњена Народном музеју у Шапцу од 
стране Ђ. Костића.9 

Сл. 1. Плоча са представом подунавског коњаника и лунарне богиње из Дебрца

Поменута вотивна плочица откупљена је за Народни музеј у Београду 1951. 
године. Нису познати услови налаза. Рађена је у техници ливења. Димензије 
плочице износе: висина 9,6 цм, ширина 7,8 цм. Реч је о плочици правоугаоног 
облика, са рељефом у облику едикуле. Два коринтска стуба, представљена на 
крајевима, спаја лук украшен јајастом кимом. 

Према опису И. Поповић, под луком се налазе представе изведене у четири 
зоне. У првој зони је Сол на квадриги са зракастом круном на глави и куглом у 
левој руци. Коњима се не виде задње ноге. Лево и десно налази се по једна пла-
стична осмокрака звезда. У другој зони је лунарна богиња (Луна) на централ-
ном положају, приказана између два коњаника који је поздрављају подигнутим 
рукама. Лево и десно од коњаника представљена је по једна људска фигура. 
Човек иза десног коњаника приказан је у дугом хитону и са подигнутом руком, 

9 Гордана Ковић, „Антички жишци из збирке Народног музеја у Шапцу”, Museum (Годишњак 
Народног музеја у Шапцу), бр. 5, 13, 15.



Љубиша Б. Васиљевић368

док фигура иза левог коњаника у десној руци држи копље поред тела, а у левој 
штит. Под копитама левог коња налази се риба, а под копитама десног људска 
фигура. У трећој зони представљена је сцена жртвовања. У средини је сто пре-
кривен тканином са ресама, а око њега седе три људске фигуре за обедом – мо-
гуће је да једу рибу. Лево од средишње представе је дрво са кога виси нека жи-
вотиња (ован?), а иза њега су две људске фигуре од којих једна има маску на 
глави (овновску?), а друга вади утробу животиње која виси. Десно од стола су 
две људске фигуре, приказане како се држе за руке. У најнижој, четвртој зони 
су представе лава, кантароса, змије и петла. Рељеф у угловима изнад лука има 
представљену по једну увијену змију. На врху плочице је рупа за качење. У до-
њем делу, на угловима, недостаје по један мањи део.10

Налаз оловне иконе могао би бити од великог значаја за тему рада. У лите-
ратури се овај тип вотивних икона најчешће директно повезује само са култом 
подунавског коњаника. С друге стране, постоје аутори који сматрају да је са-
крални стожер на овом типу налаза богиња Луна, чијој представи припада цен-
трално место на рељефу.11 Даље, представљена лунарна богиња (Луна) у рим-
ској митологији често је поистовећивана са Дијаном, божанством са наглаше-
ним ијатричким карактером. Богиња дивље природе је, као Дијана Гермитеа, 
поштована и као заштитница врела, извора и бања. У складу са тим, налаз 
оловне иконе могао би представљати траг култног поштовања лековитих свој-
става изворске воде.12

 Археолошки институт и Завод за заштиту споменика културе из Крагујев-
ца организовали су истраживање средњовековног насеља на локалитету Гра-
дуждине. Руководиоци истраживања били су М. Васиљевић и Д. Мадас.13 

У Дебрцу је, извесно, постојало римско насеље или вила рустика. Вероват-
но су житељи на поменутом локалитету користили воду са лековитих извора. 
Надамо се да ће наредна истраживања дати ближе одговоре на ово питање. 
Поменути налаз вотивне иконе са представом подунавског коњаника и Луне 
оквирно повезујемо са култом везаним за лековите изворе, на првом месту у 
сагласности са ијатричким и сотеролошким карактеристикама изворских вода.

Дубље је насеље у Општини Богатић. Реч је о, по величини, другом селу у 
Мачви. У Дубљу постоји бушени бунар са минералном водом азотног типа. рН 
вредност воде износи 7,1. Температура лековите воде је 56˚ С.14 

10 Ивана Поповић, „Споменици култа подунавског коњаника из Народног музеја у Београ-
ду”, Зборник Народног музеја XI–1, Народни музеј у Београду, Београд, 54–57.

11 Бојана Племић, Дијана, римска и аутохтона богиња, Београд 2017, 8, нап. 6.
12 Љ. Васиљевић, нав. дело, 434,
13 Димитрије Мадас, Марин Брмболић и Слободан Фидановски, „Регистaр годишњих иско-

павања у СР Србији”, Гласник Српског археолошког друштва, бр. 4, 1987, 58.
14 Будимир Филиповић, нав. дело, 112.
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Око четири километра јужно од Дубља, у бари Ратковачи у Лугу, налазе се 
два мања кружна узвишења. Делимично је истражено северно узвишење, где је 
констатовано постојање праисторијског археолошког материјала из фазе Винча 
–Плочник. 

В. Трбуховић и М. Васиљевић су поменути локалитет сврстали у тип насе-
ља именованих општим називом „обровци”, чест у српском Подрињу, посебно 
у његовом равничарском делу. Поменути тип насеља карактерише ров који 
окружује мање насеље, пречника 25–40 метара, што указује на егзистирање 
мање заједнице. Аутори овај тип насеља хронолошки одређују на сам крај вин-
чанске културе.15 

Са локалитета Луг потиче и случајан налаз бронзаног келта са орнаментом 
у облику латиничног слова „V”. Данас се налази у приватном власништву. На-
лаз припада периоду Халштат А, односно старијем гвозденом добу I.16 

Јужно од центра Дубља налази се већа хумка кружног облика. Мештани 
ово место називају Црквином. Приликом грађевинских радова на овом месту, 
ископано је мноштво људских костију и керамике. На околном терену налази-
ле су се камене плоче, које су могле бити надгробна обележја. Други локали-
тет, са идентичним именом Црквина, налази се поред шанца из Првог српског 
устанка. 

У кључу реке Битве налазило се средњовековно насеље. На локалитету Се-
лиште утврђено је постојање средњовековног насеља са некрополом. 

Трагови римског насеља констатовани су на почетку Машића шора. Поред 
налаза керамике и грађевинског материјала, са овог локалитета потиче и оста-
ва пољопривредног алата (изгубљена). Северно од села констатовани су траго-
ви средњовековног насеља на потесу Раскршћа, док су на локалитетима Боји-
новка у Амбаринама и Шанац у Ливадама, констатована праисторијска нала-
зишта из фазе Винча–Плочник.17 

Забележено је постојање римских гробница у Дубљу, али В. Трбуховић и М. 
Васиљевић нису успели да убицирају овај локалитет.18 На локалитету Раскр-
шће, прецизније њиви Томислава Веселића, откривани су налази римског нов-
ца из IV века, опека и керамике.19 

15 Vojislav Trbuhović i Milivoje Vasiljević, „Rekognosciranja u Podrinju i sondažna ispitivanja”, 
Arheološki pregled, br. 14, 1972, 166; Исти, „Обровци посебан тип неолитских насеља у Западној 
Србији”, Старинар, бр. XXIV–XXV, 1973/1974, 158.

16 Миливоје Васиљевић и Драган Поповић, „Подриње у старијем гвозденом добу”, 15.
17 Vojislav Trbuhović i Milivoje Vasiljević, „Rekognosciranja u Podrinju i sondažna ispitivanja”, 174.
18 Isto, 182.
19 Миливоје Васиљевић, „Топографија археолошких налазишта и споменика у Подрињу”, 

Годишњак Историјског архива у Шапцу, бр. 5, 1967, 138; Славољуб Петровић, „Налази римског 
новца у Подрињу”, Нумизматичар, бр. 28, 2010, 118.
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Приликом пољопривредних радова на локалитету Карановац често се из-
оравају људске кости, керамика и кућни леп. Према мишљењу М. Васиљевића, 
на овом месту се налазило насеље са некрополом из позног средњег века.20 

У оквиру поменутог Машића шора,  око веће вртаче, пронађени су фраг-
менти керамике и кућног лепа. Забележено је постојање културног слоја де-
бљине од једног метра. М. Васиљевић наводи да налази припадају старчевачкој 
култури, док М. М. Васић на истом локалитету убицира и римску вилу русти-
ку.21 

Локалитет Кочин бунар, на потесу Табориште, представља средњовековно 
налазиште са налазима керамике, шута, накита, ножева и другог материјала.22 

Као што смо имали прилику да видимо из кратког прегледа, Дубље је испу-
њено археолошким локалитетима из различитих временских епоха. Каракте-
ристична неолитска налазишта, типа „обровци”, понекад су подигнута на са-
мим ободима бара, што може бити основа за претпоставку о развијеном култу 
вода, па и лековитих, почев од праисторијског периода. Трагови из антике ука-
зују на локлитет оличен у оквиру насеља или виле рустике, са некрополом. У 
склопу живота античког човека на овом месту, значајну улогу могли су имати 
лековити извори у непосредној близини. Сличне околности могле су се разви-
ти и на регистрованим средњовековним локалитетима.

На простору Богатића постоје два бунара са минералном водом азотног 
типа, а рН вредност воде износи 7,1. Температура воде варира у интервалу 
75,5–80˚ С.23 

У Богатићу и његовој непосредној околини констатовано је више локали-
тета. На локалитету Кућиште у Гиговцу, на површини од 200 х 200 м, налази се 
керамика, шут и опека. Реч је о остацима римског насеља. На локалитету Цр-
квине у Малом Битвићу постоји локалитет за који се везује постојање цркве, 
мада се не уочавају површински налази. По казивању мештана на овом месту 
су изоравани темељи старијих грађевина, рађених од ломљеног камена у мал-
теру. 

Око 500 метара јужно од Црквина, на обали Малог Битвића, налази се пра-
историјски локалитет одређен у фазу Винча–Плочник. Северно од Богатића, на 
потесу Зекцир, откривен је локалитет Мунићевка са површинским налазима 
средњовековне керамике, који указују на могућност постојања мањег насеља. 
Два праисторијска локалитета из фазе Винча–Плочник регистрована су на по-
тесу Кеца, смештеном северно од насеља, поред пута за Баново Поље.

20 Milivoje Vasiljević, „Arheološka rekognosciranja Podrinja”, Arheološki pregled, br. 18, 1976, 172.
21 Isti, „Rekognosciranjе Podrinja”, Arheološki pregled, br. 17, 1975, 164; Милоје Р. Васић, нав. 

дело, 138.
22 Milivoje Vasiljević, „Arheološka rekognosciranja Podrinja”, 164.
23 Будимир Филиповић, нав. дело, 112.
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 Око 3,5 километра северно од Богатића је локалитет Паљевине са три пра-
историјска тумула, пречника 25 метара и висине до 1,5 м. Предање казује да се 
на овом месту налазила црква.24 

У Јовића пољу, са десне стране пута Богатић–Црна Бара, налази се узвише-
ње Стаменића брдо. На површини од 200 х 200 метара проналази се керамика, 
грађевински шут и опеке, што асоцира на постојање римског насеља.25 На ло-
калитету је пронађена и римска бронзана зглобна коленаста фибула, дужине 
4,4 цм. Према С. Костић, овај тип фибула произвођен је током II и у првој по-
ловини III века.26 

У самом Богатићу, у делу насеља познатом као Баир, констатован је лока-
литет са керамиком баденске и костолачке културе. Јужно од Богатића, у поте-
су Грабова, постоји праисторијски локалитет из фазе Винча–Плочник и нала-
зиште на коме је егзистирало мање римско насеље.27 

У Железничкој улици у Богатићу, приликом копања темеља за изградњу 
стамбене зграде, откривени су остаци насеља старчевачке културе. Насеље је 
било смештено поред данас засуте баре.28 

На потесу Кућерине констатована је земљана греда оријентисана у правцу 
север–југ, на којој се уочавају фрагменти керамике, кућног лепа и кремена. Ве-
роватно је реч о двослојном локалитету. Старији слој потиче из периода прела-
за из неолита у енеолит, док млађи припада позном средњем веку. Према тра-
дицији, на месту званом Свето поље некада се налазило турско гробље. Мешта-
ни се сећају и да су се ту проналазиле велике камене плоче, које су временом 
полупане и разнете. Извесно је да се на овом месту налазила некропола из по-
зног средњег века.29 

Регистрован је и локалитет Раповица, где су изоравани римски новац и 
опеке.30 

На простору Богатића констатовано је још неколико налазишта из позног 
средњег века. Такви локалитети регистровани су на потесима Ковачевац (насеље), 
Момчиловац (српска некропола са каменим надгробним обележјима), Каљеж 
(насеље), Божићевка (насеље), Грмик (насеље), Хиподром (насеље) и Селиште 

24 Vojislav Trbuhović i Milivoje Vasiljević, „Rekognosciranja u Podrinju i sondažna ispitivanja”, 166.
25 Isto.
26 Гордана Ковић, „Фибуле из античке збирке Народног музеја у Шапцу”, Museum (Годишњак 

Народног музеја у Шапцу), бр. 4, 2003, кат. 35, Т. VII; Sofija Petković, Rimske fibule u Srbiji od I do V 
veka n. e., Beograd 2010, 148, кат. 786.

27 Vojislav Trbuhović i Milivoje Vasiljević, „Rekognosciranja u Podrinju i sondažna ispitivanja”, 
177–178; Драган Јацановић, нав. дело, 10.

28 Vojislav Trbuhović i Milivoje Vasiljević, „Rekognosciranja u Podrinju i sondažna ispitivanja”, 171.
29 Milivoje Vasiljević, „Rekognosciranjе u Podrinju”, 146. 
30 Исти, „Топографија археолошких налазишта и споменика у Подрињу”, Годишњак Историј-

ског архива у Шапцу, бр. 5, 1969, 458; Славољуб Петровић, нав. дело, 113.
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(„мађарско” и „турско” гробље). Слични налази откривени су на локалитету 
Круглица, где је забележено и постојање неолитског насеља.31 

М. Грбић наводи да је у Богатићу пронађено неколико римских бронзаних 
статуета. Аутор сматра да су статуете дело провинцијских уметника, не наво-
дећи ближе податке о њима. В. Трбуховић и М. Васиљевић нису успели да на 
терену убицирају локалитет где су пронађене статуете.32

 М. Р. Васић наводи локалитете Јабуковац, Јабуковац II, Грабље и Грабовац 
у Богатићу, где су пронађени трагови постојања вила рустика.33  

Са локалитета Грабовац потиче и случајан налаз античког кружног пр-
шљенка од олова. Израђен је у техници ливења. Реч је о пршљенку конусног 
облика, са кружним отвором у средини. Димензије пршљенка су: пречник 2,7 
цм, дебљина 1,2 цм, пречник отвора 0,7 цм. Датује се у период I–IV века.34 

На крају атара Богатића, према селу Совљаку, налази се локалитет Грабље, 
смештен на левој обали речице Жураве. На простору површине 200 х 200 мета-
ра, бројни су налази римских опека, имбрекса и керамике. Извесно је реч о 
римском насељу.35 

Ову претпоставку потврђује и случајан налаз ливеног римског оловног пр-
шљенка кружног облика, са отвором у средини. Димензије пршљенка износе: 
пречник 2,5 цм, дебљина 0,6 цм, пречник отвора 0,8 цм. Пршљенак се широко 
датује од I–IV века.36

Северно од Богатића, на локалитету Јабуковац, идентични налази поново 
сведоче о постојању некадашњег римског насеља.37

Од 2007–2011. године, Народни музеј у Шапцу вршио је археолошка истра-
живања на локалитету Авлије у атару села Клења, Општина Богатић. Локали-
тет се налази на три километра удаљености од центра села ка северу, са десне 
стране споредног пута Клење–Глоговац. 

Локалитет данас представља пољопривредно земљиште, површине 2,5 хек-
тара и лежи на терасним седиментима карактеристичним за целу Мачву, осим 
њеног најсевернијег дела. Током четворогодишњих истраживања откривени су 
и истражени темељни остаци виле рустике и две целине окарактерисане као от-
падне јаме. Укупно истражена површина објекта виле је 22 x 20 метара. Остаци 

31 Milivoje Vasiljević, „Rekognosciranjе Podrinja”, 164.
32 Isti, „Rekognosciranjе Podrinja”, Arheološki pregled, br. 16, 1974, 145–150.
33 Милоје Р. Васић, нав. дело, 138–139.
34 Гордана Ковић, „Непубликовани римски оловни предмети из античке збирке Народног 

музеја у Шапцу”, Museum (Годишњак Народног музеја у Шапцу), бр. 9, 2012, 38, кат. 14.
35 Milivoje Vasiljević, „Rekognosciranjе Podrinja”, Arheološki pregled, br. 17, 1975, 164.
36 Гордана Ковић, „Непубликовани римски оловни предмети из античке збирке Народног 

музеја у Шапцу”, 39, кат. 15.
37 Milivoje Vasiljević, „Rekognosciranjе Podrinja”, Arheološki pregled, br. 17, 1975, 164.
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темеља откривени су на дубини од 50 цм, грађени од ломљеног камена и облу-
така, а као везивно ткиво послужио је, местимично очуван, кречни малтер. 
Ширина темеља износи од 60–80 цм. Током истраживања откривени су фраг-
менти опека, тегула и имбрекса, што указује на постојање чврсте надземнe кон-
струкције.38 

Највећа концентрација покретног археолошког материјала (керамичког, 
коштаног и металног) откривена је у две отпадне јаме. Анализом керамике 
установљено је да највећи број посуда потиче из III и IV века. Међу налазима 
керамике јављају се зделе, лонци, пехари, тањири, цедиљке, питоси и поклоп-
ци.39 

У прилог поменутом хронолошком одређењу говори и налаз новчића Кон-
статина Великог, што указује да и вилу рустику датујемо у исти временски 
оквир.40 

Као што смо имали прилику да се уверимо, у невеликом атару Богатића 
констатовано је постојање више античких локалитета. На жалост, публикова-
ње налаза везаних за локалитете није адекватно представило постојеће стање 
на терену. Ако додамо и податке везане за губитак непубликованих значајних 
налаза, на пример бронзаних фигурина, постаје јасно да не можемо са сигурно-
шћу представити археолошку слику овог подручја у античком периоду, па тиме 
ни повезаност локалитета са лековитим изворима, мада се ова могућност не 
може искључити.

У Бањи Бадањи постоји извор минералне воде азотног типа. Температура 
воде варира од 15–25° С, а рН вредност износи 7,1.41 

У селу Горња Бадања, у непосредној близини Ровина, на путу за Доњу Ба-
дању, налази се место познато под називом „Мађарско гробље”. Иако на њему, 
за сада, нису констатовани археолошки налази, могуће је да се овде налазила 
некропола.42  

М. Гарашанин, без прецизнијих одредница, помињу да се у Бадањи налазе 
праисторијски тумули.43 М. Васиљевић и Д. Поповић прецизирају да се на ло-
калитету Метлик у Доњој Бадањи, где наводе и постојање неолитског насеља, 

38 Гордана Ковић, „Резултати археолошког истраживања виле рустике у Клењу”, у: Војислав 
Филиповић и Драгана Антоновић (ур.), Српско археолошко друштво – XXXV Скупштина и го-
дишњи скуп – програм, извештаји и апстракти, Српско археолошко друштво и Завод за зашти-
ту споменика културе Ваљево, Ваљево 2012, 35.

39 Senka Plavšić i Milena Simić, „Analiza antičke keramike iz Bogatića”, Petničke sveske, br. 64, deo 
III, Istraživačka stanica Petnica, Petnica, 356.

40 Гордана Ковић, „Резултати археолошког истраживања виле рустике у Клењу”, 35.
41 Будимир Филиповић, нав. дело, 112.
42 Ђурђе Бошковић, нав. дело, 181.
43 Милутин Гарашанин, „Западна Србија у доба првобитне историје”, у: Ђурђе Бошковић 

(ур.) Археолошки споменици и налазишта у Србији, књ. I: Западна Србија, 11.
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налази двадесет тумула (махом разорених) пречника двадесет метара и висине 
пола метра. Поред керамике и бронзаних лунуластих привезака из периода 
средњег бронзаног доба, констатована су и два фрагмента црно глачане кера-
мике са канелурама, опредељених у период Белегиш II–Гава. Тако је у тумулу 
IV констатован фрагмент зделе или већег пехара са хоризонталним канелура-
ма, а у тумулу III нађен је скелет покојника и керамика са хоризонталним ка-
нелурама при дну суда.44 

У Бањи Радовашници постоји пукотински извор минералне воде азотног 
типа. рН вредност воде износи 7,1. Температура 16˚ С.45

Локалитет Маџарско гробље у Радовашници, у народу познат и као Бећино 
брдо, удаљен је око 25 километара југозападно од Шапца и налази се на северним 
падинама Цера. Смештен је на благо уздигнутој греди. Поменута греда полази од 
белоречке Бобије и пружа се према северозападу све до села Добрића, чинећи 
вододелницу сливова Радовашничке реке и Беле реке. Потес је на топографским 
картама означен као Стрелачка и има надморску висину од 230 метара.

Налазиште Ливадице налази се на левој обали реке Радовашнице. Смештен 
је на благој коси и речној тераси. Уочавају се фрагменти кућног лепа са плевом. 
Откривена керамика је јако уситњена и атипична. Према причама мештана, на 
овом терену су раније изоравана огњишта. М. Васиљевић је изнео само општи 
закључак да је реч о праисторијском насељу.46

На путу од села ка манастиру Радовашница, М. Васиљевић је 1973. године 
регистровао један тумул. Аутор наводи и предање да се на овом месту налазила 
кућа турског бега – соколара.47

На око стотињак метара у правцу севера налази се још један, знатно нижи 
тумул. Према причама мештана, до половине ХХ века, на оба тумула налазио 
се већи број камених споменика. Археолошко истраживање већег тумула изве-
дено је 2001. године.48 

Тумул I спада у категорију већих земљаних тумула, пречника 25 м и очу-
ване висине од 2,5 м.  Хумка је формирана у једном маху, насипањем растреси-
те жутомрке земље. У земљаном насипу хумке проналажени су комади кућног 
лепа, подног набоја, камене алатке и фрагменти керамике. На појединим кома-
дима зидног лепа виде се трагови преплета. Налази иду у прилог тези да је 
хумка насута земљом узетом са неког старијег насеља из непосредне околине. 
У околини хумке нису уочени трагови насеља, па је могуће да је хумка налегла 
на старије, краткотрајно насеље.

44 Миливоје Васиљевић и Драган Поповић, „Подриње у старијем гвозденом добу”, 14–15.
45 Будимир Филиповић, нав. дело, 112.
46 Milivoje Vasiljević, „Rekognosciranjе u Podrinju”, 148.
47 Isto.
48 Момир Церовић, „Резултати археолошких ископавања тумула у Радовашници”, Museum 

(Годишњак Народног музеја у Шапцу), бр. 9, 2008, 8.
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Сл. 2. Ситуациони план са положајем гробова у тумулу I у Радовашници

У тумулу и испод тумула откривена су 23 гроба. Остаци три камена ковче-
га пронађена испод насипа хумке припадају примарним сахранама из периода 
средњег бронзаног доба. Скелетни остаци двадесет одраслих индивидуа, са-
храњених у исто толико гробова, представљају секундарне сахране укопане у 
тумул у средњем веку.49 

Налази из насипа хумке указују на постојање краткотрајног насеља из пе-
риода средњег енеолита (2800–2300. године пре нове ере). Насеље је припадало 
носиоцима баденске културе.50

У сва три констатована праисторијска гроба пронађени су остаци гробних 
ковчега направљених од насатично постављених камених плоча. Сва три ков-
чега налазе се у јужној половини тумула, ближе периферији хумке. Ни у једном 
гробном ковчегу нису пронађени ни најситнији остаци скелета, нити остаци 
спаљеног покојника, као ни било какви гробни прилози. У централном делу 
хумке пронађени су готово сви делови дубоке керамичке зделе. Овај налаз је 
могао припадати централном, девастираном гробу.51 

Ископавања су потврдила причу мештана да је тумул оштећен деловањем 
„дивљих археолога”. Било је планирано да се истражи и тумул II, али до реали-
зације није дошло због неразумевања власника имања. 

49 Исто, 12.
50 Исто, 14.
51 Исто, 15.
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Сахрањивање у тумулу у Радовашници, понављано у удаљеним времен-
ским периодима, сигурно је одвијано на старом култном месту, вероватно по-
везаним са сотеролошким веровањима насталим на основу постојања обли-
жњег лековитог извора.

Од нумизматичког материјала, са простора Бање Радовашнице потичу 
случајни налази византијског златника Романа I и Константина VII и златника 
деспота Ђурђа.

На простору Бање Радовашнице налази се и манастир Радовашница. Ма-
настир се у турским изворима први пут помиње 1548. године, док индиректан 
помен датира из 1541. године. Сигурно је настао пре турских освајања. Иако га 
предање везује за краља Драгутина, највероватније је подигнут крајем XIV или 
почетком XV века.52 

Представљени преглед архелошких локалитета у Мачви указује на велику 
вероватноћу да су лековити извори на овом простору били познати и коришћ-
ни у епохама праисторије, антике и средњег века. Коначну потврду ове претпо-
ставке пружиће будућа истраживања, теренска и теоријска.

Ljubiša B. Vasiljević

ARCHAEOLOGICAL SITES REGISTERED IN THE VICINITY OF MINERAL 
SPRINGS IN MAČVA

Abstract: The area of Mačva is rich in mineral springs, which have been used and re-
spected in all epochs. The paper is dedicated to archeological findings, primarily from the 
epoch of antiquity, which testify to the knowledge and exploitation of mineral springs 
during the prehistoric, ancient and medieval periods. Localities and finds from Debrca, Du-
blje, Bogatić, Badanja Spa and Spa Radovašnica were presented.

Keywords: Mačva, mineral springs, archeology, archaeological sites, findings, Debrc, 
Dublje, Bogatić, Spa Badanja, Radovašnica Spa

52 Марко Павловић, Манастир Радовашница, Шабац 1991, 5–7.
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О КАРАКТЕРИСТИКАМА ГРУПНИХ ИДЕНТИТЕТА 
ПРИПАДНИКА СЛОВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ  

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак: У раду је указано на основне идеје које се односе на проблематику ко-
лективних идентитета припадника словачке националне мањине у Републици Срби-
ји, односно на поједине идеје, које су имале значај за дефинисање и конструисање 
националног и верског идентитета доњоземских Словака, односно Словака у Србији. 
Такође, у тексту су размотрени и поједини аспекти који се односе на појмове попут 
доњоземски Словаци, Словаци у Србији, војвођански Словаци у контексту њихове упо-
требе као нивоа идентификације, као и у смислу коришћења ових етнонима у струч-
ној литератури.

Кључне речи: колективни идентитет, Словаци у Србији, доњоземски Словаци, 
војвођански Словаци, конфесионални идентитет

Колективни, односно групни идентитет, укључујући и национални иденти-
тет Словака у Србији3, не представља јасно дефинисану и монолитну категорију, 

1 Kristijan Obšust, Centre for Collective Identity and Political Mythology Research (Novi Sad) • 
Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia

2 Nebojša Kuzmanović, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
3 Словаци који живе на простору савремених држава и насељавају простор, који је у контек-

сту стручне литературе подведен под географски термин, односно конструкт Доња земља, веома 
често се идентификују на такав начин да етничкој одредници Словак додају назив државе у 
којој живе, односно државе рођења. У том смислу, овакав облик идентификације у савременом 
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већ комплексни феномен који упркос појединим базичним сегментима који се 
односе на јасно дефинисани етнички и лингвистички супстрат заправо није у 
потпуности постојан, већ је временом пролазио и пролази кроз активне про-
цесе делимичног прекомпоновања. Односно, групни идентитети доњоземских 
Словака4 посматрани на општем нивоу, представљају релативно динамичне 
категорије које проистичу и које су током прошлости проистицале из фундуса 
друштвених и политичких констелација у конкретним хронолошким и про-
сторним оквирима. Акцептујући претходно наведено, у контексту анализа 
тематике везане за групне идентитете доњоземских Словака, као и конкретно 
Словака који живе у Србији, мора се имати у виду основна чињеница везана 
за различитости постојећих нивоа идентификације припадника словачке на-
ционалне мањине, како у прошлости, тако и у савременом контексту. Ове 
варијације у контексту примарне идентификације (локалне, регионалне, наци-
оналне и конфесионалне) установљене су и антрополошким истраживањима 
спроведеним у неколико села и насеља у којима живе припадници словачке 
националне мањине. Односно, приликом истраживања на терену спроведе-
них са преко стотину испитаника различите старости, пола и степена образо-
вања, методом неструктурисаног интервјуа и методом посматрања са учество-
вањем у Ковачици, Бачком Петровцу, Кисачу, Гложану, Кулпину, Пивницама, 
Арадцу, Падини и Новом Саду у периоду између 2011. и 2014. године, устано-
вљен је сложен низ различитих облика идентификација респондената који се 
креће од локалног, преко регионалног до конфесионалног и националног (ви-
дети: Obšust 2012, 2015; такође Обшуст и Кузмановић 2019).

Иако посматрано споља, заједница Словака у Србији делује прилично ја-
сно дефинисана пре свега лингвистичком компонентом из које се у пресудној 
мери манифестује и национална, тј. иако је словачка заједница дефинисана и 
издвојена у односу на остале специфичним елементима тзв. традиционалне 
(народне) културе, а у знатној мери и конфесионалним идентитетом и свака-
ко особеним лингвистичким спецификумом, колективни идентитет Словака 
у Србији није јединствен и састоји се од низа унутрашњих варијација и зави-
си од широког фундуса друштвених и политичких констелација, али и од 

контексту представља концизније дефинисану форму у односу на појам доњоземски Словаци 
који се често користи паралелно, а био је употребљаван од насељавања Словака на различитим 
просторима Доње земље до Првог светског рата и то пре свега у контексту појединих политич-
ких тенденција оновремених представника словачких интелектуалних елита које су живеле на 
различитим просторима Доње земље у оквиру јединственог политичког ентитета, тј. у склопу 
Аустроугарске монархије.

4 Термин доњоземски Словаци (Словаци са Доње земље), коришћен у контексту научне и 
стручне литературе (видети Botík 2007), изведен је из термина Доња Земља, а њиме се пак на 
генеративном нивоу дефинише просторни контекст на који су се Словаци досељавали (видети 
Обшуст и Кузмановић 2021, 8–10). 
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конкретног временског и просторног контекста (Obšust 2015, 6). Према томе, 
групни идентитети, а пре свега национални идентитет Словака у Србији, као 
најизраженији и највидљивији облик идентитета који посматрано споља делу-
је компактно и јасно одређен, заправо садржи низ унутрашњих слојева, одно-
сно не представља концизно одређену и дефинисану хомогену целину, већ у 
себи обухвата низ елемената који се прожимају у првом реду са локалним и 
регионалним, али и са конфесионалним облицима идентификације. Проуча-
вањем групних идентитета Словака у Србији путем теренских истраживања, 
медијских садржаја и проучавањем одређених тематских група на друштве-
ним мрежама, потврђује се констатација С. Хала о флуидности идентитета. 
Односно, може се констатовати да различити колективни идентитети који по-
стоје код припадника словачке националне заједнице у Србији, уосталом као 
и сви групни идентитети, представљају променљиве категорије са интерним 
слојевима који су међусобно испреплетани, без обзира на то колико они споља 
посматрано делују постојано и концизно дефинисани. Колективни идентите-
ти, као непостојане динамичне категорије, нису сингуларни него су непреста-
но изложени процесима умножавања, али и спајања (видети Hall 2001) и на-
стају преко различитих антагонистичких дискурса и пракси које се често ме-
ђусобно преплићу и преламају (видети Eriksen 2004; такође Smit 2010). Као 
такви, они су често флуидни, односно „конјунктурни” (видети Clifford 1988, 
10–11), због тога морају да пролазе кроз непрекидне процесе обнављања и 
утврђивања. Зато, идентитете треба увек посматрати као питање идентифико-
вања, а идентификовање увек садржи дијалошку подлогу (видети Bauman 
1999). Управо се кроз сагледавање различитих идентификација припадника 
словачке националне мањине, може утврдити интерни ниво преламања и раз-
ноликости који свакако не искључује тренутно доминантно наглашени наци-
онални и свакако конфесионални идентитет. Односно, без обзира на интерну 
флуидност колективних идентитета Словака у Србији, њихова етничка, лин-
гвистичка и свакако конфесионална компонента је јасна и недвосмислена, али 
и тако устројена, она свакако у зависности од појединца варира. 

Од периода стварања првих словачких енклава на простору Доње земље5, 

5 У почетку је појам Доња земља (Dolná zem) представљао географску одредницу којом се 
именовао део југоисточне Мађарске, да би касније у оквиру словачке стручне литературе овај 
термин добио знатно шире значење (Obšust 2015, 7). Односно, под овом одредницом обухваћен 
је целокупни колонизаторски процес, тј. сеобе Словака са простора Словачке на југ, из тога су 
произашла бројна насеља (енклаве) на простору Мађарске, Србије (Војводине), Румуније и у 
мањој мери Хрватске (Славоније), а касније и Бугарске (видети Botík 2007). При томе, неопход-
но је напоменути да је појам Délvidék (доњи крај), преузет из мађарске историографије, где се 
њиме означавају угарске јужне покрајине (Славонија и Војводина), док се термин Felvidék (гор-
њи крај) користи за означавање данашње Словачке (Dugački 2011, 54). Словачки етнограф и 
професор Јан Ботик (Ján Botík), терминолошку одредницу доњоземски Словаци дефинише као 
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облик идентификације се мењао и варирао је у зависности од конкретног ло-
калног контекста. У том смислу, он се веома често формирао у односу на друге, 
тј. околне етницитете. Дакле, увек је морао постојати концепт Другог без обзира 
на то колико је он био наглашен. У контексту колективитета, још од насељава-
ња енклава на простору Доње земље, иако је локална идентификацијска преми-
са током деветнаестог века поред конфесионалне била најистакнутија (видети 
Divičanová 1996), национални облик идентификације је свакако био присутан. 
Ипак, он је био секундаран у односу на примарне облике локалне и конфесио-
налне идентификације. 

Временом, од краја деветнаестог века, национални концепт идентификова-
ња се постепено интензивирао, односно на простору Доње земље постаје доми-
нантан почетком двадесетог века, што се између осталог рефлектује и кроз по-
кретање и садржај часописа Dolnozemský Slovák.6 

неку врсту конструкта који у себи обухвата више форми колективних идентитета, односно без 
обзира на то што се доњоземски Словаци идентификују заједничким етнонимом Словаци, они се 
деле на више основних група према томе у којој држави живе (Obšust 2015, 8). У том смислу се 
испред основног етнонима додаје префикс који указује на државу чији су становници и државља-
ни. Тако се нпр. за доњоземске Словаке који живе на простору Мађарске користи појам мађарски 
Словаци или Словаци у Мађарској, за оне који живе у Румунији у употреби је одредница румун-
ски Словаци, или Словаци у Румунији, итд. (видети Botík 2007). Професор Мирослав Кмећ 
(Miroslav Kmeť), расправљајући о карактеристикама одреднице доњоземски Словаци, аргументо-
вано истиче историјску чињеницу, да се након Тријанона, под називом доњоземски Словаци, ова 
одредница односи на све припаднике ове етничке групације, који живе јужно од горњег тока 
Дунава и реке Ипељ. Дакле, под појмом доњоземски Словаци подразумевамо све Словаке, који су 
живели (и до данас живе) на простору данашње Румуније, Србије, Хрватске и Бугарске (Kmeť 
2012, 10). Изузев у контексту словачке стручне литературе, оваква терминологија такође се веома 
често употребљава и у форми савремених облика идентификације Словака из конкретних држа-
ва. Појмови Доња земља и доњоземски Словаци, као и Горња земља и горњоземски Словаци, који се 
односи на Словаке на простору данашње Словачке, појављују се у изворима још од осамнаестог 
века и коришћени су фреквентно током целог деветнаестог века (Divičanová 1996). Ана Дивчано-
ва (Anna Divičanová), која је истраживала групне идентитете Словака у Бекешчаби у прошлости, 
указала је како је локални идентитет био далеко израженији облик идентификације него што је то 
за бекешчабске Словаке представљала форма идентификације њих као доњоземских Словака (ви-
дети Divičanová 2007). С друге стране, постоје и одређени извори који сведоче о покушајима и 
иницијативи појединаца да још током друге половине деветнаестог века афирмишу доњоземске 
Словаке као јединствену територијалну и етничку целину (Botík 2011). Једну од рефлексија овакве 
иницијативе представља и покретање часописа Dolnozemský Slovák 1902. године.

6 О ранијем фреквентном коришћењу термина доњоземски Словаци, односно Словаци са 
Доње земље у контексту колективне идентификације Словака, значајне индиције пружа и на-
слов часописа Dolnozemský Slovák (Доњоземски Словак) који је излазио у Новом Саду између 
октобра 1902. и јануара 1920. године са прекидом током трајања Првог светског рата. Овај ме-
сечник, чији је власник био новосадски адвокат и издавач Милош Крно, а одговорни уредник 
истакнути новосадски правник Људовит Мичатек (L’udovít Mičátek), представљао је водећи 
друштвено-политички часопис Словака на просторима које је обухватала Доња земља (Obšust 
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Након 1918. године и формирања Краљевине СХС, он је прилично нагла-
шен и манифестује се низом рефлексија. Управо оснивање институција попут 
Гимназије и Матице словачке, или покретање свенационалне манифестације 
Словачких народних свечаности, јасно репрезентују његову спољну постоја-
ност у овом периоду. У том смислу, оснивање словачких културних и просвет-
них институција и националних светковина попут Словачких народних свеча-
ности, с једне стране је представљало резултат вишедеценијских процеса кон-
солидације словачког националног идентитета међу Словацима који су насеља-
вали ове просторе, док су с друге стране, управо ове институције и манифеста-
ције значајно утицале на даље јачање националног облика идентификације 
међу Словацима у Србији, односно Југославији. Према томе, Матица словачка, 
Гимназија Јана Колара, Словачке народне свечаности, као и Словачка еванге-
личка а. в. црква конципирана са националним пред знаком на овим просто-
рима која је проистекла из раније наглашеног конфесионалног идентитета, у 
суштини се могу перципирати као исходиште, али и као катализатори, тј. као 
институционални носиоци националног идентитета словачке националне ма-
њине у Србији. 

На основу досадашњих истраживања проблематике групних идентитета 
доњоземских Словака и на основу свега претходно наведеног, може се конста-
товати да је форма некаквог заједничког доњоземског словачког националног 
идентитета почела да се конструише већ у првим деценијама након досељава-
ња Словака на просторе Доње земље. Међутим, она се првенствено конструиса-
ла од стране изузетно мале групе образованијег слоја становништва и као та-
ква је имала изразито лимитирани оквир. При томе, за већину словачког сео-
ског доњоземског становништва које се практично у целини бавило пољопри-
вредом и сточарством, овај облик идентификације или уопште није постојао 
или је био у потпуности маргиналан у односу на локалне и конфесионалне 
облике идентификовања. Међутим, упркос овој чињеници, бројни истражива-
чи који су се бавили и који се баве различитим аспектима историје и културе 
доњоземских Словака, истицали су како се словачке заједнице на простору 

2015, 8). Часопис је имао циљ „да служи интересима и зближавању Словака у тзв. Доњој земљи 
у складу са народним потребама” (цит. према Dugački 2011). У часопису који је изузев са про-
стора Баната, Бачке, Срема и Славоније, имао сараднике и из Надлака, Бекешчабе и других 
градова и села са простора Јужне Угарске, публиковани су прилози који су се тицали земљорад-
ње и индустрије, али су у највећој мери објављиване вести из тзв. народног живота, економије, 
као и писма читалаца. Часопис се највише базирао на теме које су биле везане за различите 
аспекте културног, друштвеног и политичког живота Словака на Доњој земљи са циљем њихо-
вог заједничког деловања у правцу развоја образовања и борбе против мађаризације (видети 
Dugački 2011). Интелектуалци окупљени око овог листа свакако су Словаке насељене на широ-
ком простору Доње земље перципирали као одређени облик колективитета, те су се у том прав-
цу и сами идентификовали као доњоземски Словаци (Obšust 2015, 9).
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Доње земље морају анализирати као целина, како би се на основу тога сагледале 
унутрашње специфичности конкретних заједница (словачких енклава) на кон-
кретним локацијама. Свакако, од почетка се уважавала чињеница да је про-
стор Доње земље заправо састављен од низа издвојених локација или група 
локација од којих је свака имала сопствене специфичности, али које су се одли-
ковале низом заједничких елемената. На ову чињеницу је указао и један од нај-
значајнијих аутора који је проучавао историју и културну историју словачких 
заједница на просторима Доње земље, историчар Јан Сирацки. Он је акценто-
вао како се нарочито у периоду пре 1918. године, Доња земља мора посматрати 
као целина будући да је само на такав начин могуће проучавати заједничке као 
и специфичне појединачне елементе конкретних словачких заједница које су 
живеле на различитим локацијама Јужне Угарске (видети Siracky 1980). Према 
мишљењу доминантне већине аутора који су се бавили проблематиком коло-
низације Доње земље, простор на којем су се током друге половине осамнаестог 
и у деветнаестом веку формирале многобројне међусобно удаљене словачке 
енклаве које су биле груписане у три веће зоне (око Бекешчабе, око Арада у 
румунском делу Баната и на простору данашње АП Војводине) и у којима је 
крајем деветнаестог века живело око 140 хиљада словачких колониста (видети 
Siracky 1975), представљао је и до 1918. године издвојени простор од територије 
тзв. Горње земље тј. данашње Словачке. 

На простор Доње земље, као на специфичан облик јединствене културне 
области, свакако са посебним особеностима различитих простора и микро-
локација унутар ње, указао је и словачки етнолог Јан Ботик у контексту сво-
јих етнолошких проучавања (видети Botik 2011). Међутим, без обзира на по-
стојање заједничких елемента који спајају бројне словачке енклаве које су 
током процеса колонизације од друге половине осамнаестог и током деветна-
естог века формиране на простору Доње земље, веома је тешко заједницу Сло-
вака на овом простору посматрати као монолитну, чак и у периоду док се она 
налазила у границама једног политичког субјекта, односно до 1918. године. 
Након овог периода, односно распадом Аустроугарске, словачко становни-
штво се, како на простору који данас заузима Словачка тако и на различитим 
просторима Доње земље, нашло у саставу различитих држава и у складу са 
новим политичким, друштвеним и културним констелацијама, кренуло је 
сопственим правцима развоја. Дакле, о некаквом јасно дефинисаном словач-
ком доњоземском колективитету након 1918. године није могуће говорити, 
док је у временском периоду до ове године он видљив, али садржи читав ди-
јапазон интерних варијетета. Ипак, с друге стране, Доња земља у територи-
јалном смислу као посебан простор у односу на тзв. Горњу земљу, односно 
данашњи простор Словачке, од почетка се у литератури дефинисала и перци-
пирала као посебна јединица, односно као јединствена просторна целина са 



383О карактеристикама групних идентитета припадника 
словачке националне мањине у Републици Србији

низом унутрашњих поткатегорија међусобно повезаних разним заједничким 
сегментима (Obšust 2015, 11). 

Када је конкретно реч о савременим облицима идентификације припадни-
ка словачке националне мањине, може се констатовати да је национални облик 
идентификације данас најизраженији. Односно, он представља заједничку ре-
ференцу којом се манифестује колективитет, тачније одређење којим се дефи-
нише словачка национална заједница у Србији у односу на Друге (видети Об-
шуст и Кузмановић 2019). У том смислу, рефлексије националног идентитета 
Словака у Србији су на општем нивоу прилично уочљиве. Приликом антропо-
лошких истраживања на различитим локацијама, ниво идентификације се зна-
чајно разликовао, односно констатован је низ варијација међу испитаницима. 
Ипак, генерални утисак је да етницитет код већине Словака у Србији, посебно 
код оних који живе на локацијама где Словаци представљају релативну или 
апсолутну већину, представља изузетно битан, а најчешће и примарни ниво 
идентификације (видети Obšust 2015). Овакву тезу потврђују и ставови већине 
испитаника словачке националне припадности који живе у различитим сели-
ма, са којима су у протеклих неколико година обављени разговори. Једини из-
узетак у том контексту представља Стара Пазова и у одређеној мери можда 
Нови Сад који репрезентује урбану средину са специфичном словачком зајед-
ницом, формираном миграцијом Словака са различитих локација (видети Об-
шуст и Кузмановић 2019).

У складу са претходно наведеним, треба истаћи значајну чињеницу да на 
одржавање националног идентитета Словака у Србији у значајној мери утиче 
и изузетно богат друштвени и културни живот ове националне мањине, који 
се рефлектује низом различитих пракси од којих су поред низа фестивала, 
сусрета књижевника и позоришне продукције, свакако најзначајније Словачке 
народне свечаности (видети Обшуст и Кузмановић 2019, 34–39). Поред тога, 
прилична постојаност словачких заједница на већини локација на којој при-
падници ове националне мањине живе, утемељена је и на низу других рефлек-
сија од којих се посебно истичу изузетно видљиви културни и просветни кон-
такти између Словака у Србији са Словацима у Словачкој посебно појачани у 
протекле две деценије. Такође, компактност заједница у појединим претежно 
словачким селима условљена је још увек релативно високим процентом ендо-
гамије, који нпр. у Старој Пазови или у већини других етнички мешовитих 
средина уопште није изражен, иако је представљао изузетно уочљиву тенден-
цију међу словачким житељима ових насеља до шездесетих година двадесетог 
века (Obšust 2015, 17–18). Односно, док се у појединим селима и данас уочава 
прилично висок степен ендогености, у другим претежно мешовитим средина-
ма у којима Словаци не представљају апсолутну или релативну већину, при-
лично је наглашена егзогеност словачког дела становништва. Посматрано из 
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данашње призме опсервације, јасно је да је управо висок степен ендогамије у 
различитим срединама у којој су живели Словаци на простору Доње земље, а 
који је био изузетно наглашен до првих деценија двадесетог века, у највећој 
мери допринео опстанку већине ових заједница до данас. 

Изузев специфичне лингвистичке детерминанте, која је круцијална за де-
финисање припадника словачке националне мањине на простору Републике 
Србије, изузетно важност је још од досељавања Словака на простор који обу-
хвата данашња АП Војводина, имао и њихов верски, односно конфесионални 
идентитет. Конфесионални ниво идентификације, тј. верски идентитет, пред-
стављао је суштински најзначајнији кохезиони фактор који је повезивао Сло-
ваке насељене на Доњој земљи као издвојен скуп етничких заједница у односу 
на Словаке који су остали да живе на „матичној” територији Горње земље, од-
носно на простору који заузима данашња Словачка. У том смислу, изузев број-
них заједничких елемената материјалне културе који су се уочавали у различи-
тим сегментима свакодневног живота доњоземских Словака на простору број-
них енклава (видети Botik 1980, 2007), доминантан евагелички, тј. лутерански 
конфесионални идентитет7 доњоземских Словака представља базичну компо-
ненту која је у великој мери утицала на детерминисање и опстанак Словака на 
простору Србије.8 

Битну компоненту за конфесионални контекст спецификума словачког 
верског идентитета имао је особени облик богослужења и црквених књига, 

7 Са изузетком дела становника Бекешчабе и приближно половине становника села Селен-
ча у Србији који су римокатоличке вероисповести, сви доњоземски Словаци су били и још увек 
јесу већином лутеранске вероисповести (видети: Botik 2011, 33. и даље)

8 Верски, односно конфесионални идентитет је код доњоземских Словака у прошлости пред-
стављао битан фактор у контексту испољавања различитих идентификацијских облика, а уједно 
је и у смислу формирања локалних идентитета у различитим словачким енклавама имао истак-
нуту улогу. Заправо, он је представљао најзначајнији кохезиони елеменат у новоформираним 
словачким заједницама (тзв. енклавама) које су створене на различитим локацијама досељава-
њем Словака из различитих делова тзв. Горње земље. Овакав значај конфесионалне компоненте 
не изненађује, с обзиром на то да се велики део словачког становништва исељавао из својих 
дотадашњих средина и насељавао просторе Доње земље, не само због примарних социјалних, тј. 
економских разлога, него и због чињенице што су се налазили под притиском интензивне река-
толизације, односно контрареформације. Од формирања нових насеља, односно од досељавања, 
лутеранска конфесионална припадност је, у складу са њеним идејним премисама, утицала и на 
развој образовања словачких доњоземских заједница, што се рефлектовало тиме да су по прави-
лу у новоформираним словачким насељима одмах по досељавању словачких колониста уз паро-
хијске домове и цркве, грађене и црквене школе, што је консеквентно доприносило високом 
степену писмености чланова заједница. Иако су словачки досељеници у новим срединама ства-
рали црквену организацију по устаљеним моделима какви су постојали на просторима са којих 
су се доселили, конфесионални идентитет у новим срединама имао је наглашенију етничку, од-
носно националну димензију и као такав је представљао изузетно важан чинилац новостворе-
них заједница који је одржавао њихову компактност у наредним деценијама (Obšust 2015, 14).
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односно језика на коме су оне биле написане. Заједнице доњоземских Словака 
су још од периода колонизације Доње земље употребљавале тзв. библијски че-
шки, односно језик Кралицке библије. Он је употребљаван у контексту богослу-
жења и коришћен је од словачких доњоземских лутерана још на просторима са 
којих су се доселили. Утемељен на такав начин, представљао је битан заједнич-
ки спецификум доминантне већине Словака који су живели на простору Јужне 
Угарске (Obšust 2015, 12). Ова форма језика настала је у шеснаестом веку и на 
њему је написана тзв. Кралицка библија чији је превод начињен од изворних 
језика попут јеврејског, грчког и армејског, а не из латинске Vulgate. Међутим, 
потребно је напоменути да библијски чешки, свакако није представљао матер-
њи језик словачких колониста који су насељавани на просторима Јужне Угар-
ске, већ су га они у потпуности временом присвојили тако да је он постао њи-
хов литургијски, писани и обредни језик који је остао у употреби на простору 
словачких енклава далеко дуже него на простору Словачке, односно дуго на-
кон Штурове кодификације словачког књижевног језика (Obšust 2015, 12). О 
огромном утицају који је имао тзв. библијски чешки, сведочи и чињеница да и 
данас старије особе које су активни верници Словачке евангеличке а. в. цркве у 
Србији, одлично знају текстове црквених песама из црквених песмарица 
(Kancional; Tranoscia; spevnik Juraja Tranovskeho Cithara), које су као и тзв. Кра-
лицка библија писане на овом језиком.9 Кралицка библија и Tranoscius (Cithara 
sanctorum od Juraja Tranovskeho) у прошлости су представљали предмете који су 
са посебним поштовањем чувани практично у сваком дому словачких лутера-
на на простору Доње земље, а уједно често и једине предмете које су они понели 
са собом са простора на којима су живели пре колонизације, тј. пре насељава-
ња Доње земље.10 Кралицка библија и Песмарица су практично представљале 

9 Познавање текстова из старог канционала проистиче из чињенице што је он био у употре-
би у црквеном богослужењу код Словака лутеранске вероисповести у Србији чак до 1996/97. 
године, односно до увођења нове збирке црквених песама са текстовима на словачком књижев-
ном језику. Кралицка библија је изашла из званичне употребе пре неколико деценија и такође је 
потиснута словачким преводом, али је код Словака у Србији коришћена дуже него у Словачкој. 
Везаност за стару песмарицу (spevnik) уочена је и приликом антрополошких истраживања у на-
сељу Ковачица, посебно код респондената старијих од седамдесет година са наглашеним вер-
ским идентитетом (видети: Obšust 2015).

10 Поменуте књиге су се током прошлости у већини породица изузетно чувале, биле су пре-
свучене кожом и одржаване, често су украшаване, изнова везиване и као такве преносиле су се 
са генерације на генерацију. На бројним примерцима Кралицке библије и песмарице, као и на 
примерцима других црквених књига попут Funebrala или Pašia, често су на корицама од коже 
стилизованим словима уписивана имена њихових власника. Приликом теренских истраживања 
у насељу Ковачица током 2013, старији испитаници су радо и поносно показивали примерке 
ових књига које су наследили од својих предака. У њима су често исписивана и породична ста-
бла, односно датуми рођења, крштења као и смрти неких од њихових предака (Obšust 2015, 13). 
Оваква тенденција исписивања битних датума, породичних стабала, говора са сахрана, крштења 



Кристијан Обшуст 
Небојша Кузмановић

386

породичне реликвије у којима су се налазиле уписане породичне историје и 
генеалогије, док су у контексту заједнице као целине, оне имале функцију сим-
бола њеног верског, али и националног идентитета. Управо ова национална 
компонента библијског чешког рефлектује се и кроз чињеницу што је овај језик 
у словачким срединама „словакизиран”, те је у том смислу изузев примарне 
сакралне, временом стекао и профану димензију, као и реалну употребу. Тај 
процес „словакизације” библијског чешког се у извесном смислу уз различите 
локалне варијације примећивао како у променама у контексту лексике, тако и 
у правцу његовог изговора, док су у идентитетском смислу, поједини доњозем-
ски аутори у прошлости библијски чешки чак називали словачким језиком или 
библијским словачким (видети Botik 2011).

Компактност и кохезија конкретних доњоземских словачких заједница у 
различитим енклавама је дакле примарно проистицала из конфесионалне при-
падности њених становника. У том контексту, како је то приметила Ева Креко-
вичова, словачки етнолог, евангеличка црква је – захваљујући томе што је на 
просторима Доње земље успоставила библијски чешки као литургијски и писа-
ни језик који се изучавао у школама – одиграла кључну улогу у опстанку сло-
вачког језика, словачког облика идентификације и низа различитих словачких 
културних елемената на овим просторима (видети Krekovičova 2000). Односно, 
успостављена црквена организација на простору Доње земље која је на кон-
кретним локацијама деловала у форми црквених општина – зборова (cirkevny 
zbor) са парохијалним већима тзв. презбитеријумима, имала је кључну улогу у 
општем развоју заједница, посебно у сфери образовања, а практично је била 
кључна и за све остале аспекте живота појединаца у оквиру заједнице, али и за 
саму заједницу као целину (Obšust 2015, 14). Конституисана на оваквом прин-
ципу, евангеличка конфесионална припадност је веома брзо након досељавања 
словачких колониста у нове средине заправо постала кључни део њихових ин-
дивидуалних и групних идентитета, тј. основни кохезиони фактор који је из-
међу осталог у одређеној мери имао и функцију носиоца „моралних закона”, 
као и „традиционалног права”, унутар заједница, тј. конкретних места насеље-
них Словацима (видети Обшуст и Кузмановић 2019). 

Поред конфесионалног идентитета, у контексту институционализованог, 
тј. организованог верског живота доњоземских Словака, посебну улогу је има-
ла црквена организација, односно црквене општине Словачке евангеличке цр-
кве аугсбуршке вероисповести (Slovenská evanjelická augsburského vyznania 
cirkev).11 

и другог у црквене књиге верника које су коришћене практично свакодневно, била је присутна 
и уочљива је на читавом простору Доње земље (видети: Botik 2011).

11 О институционалном значају и о историјату Словачке евангеличке цркве аугсбуршке ве-
роисповести у местима насељеним Словацима на простору данашње Србије, као и на ширем 
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На крају овог прилога, у контексту проучавања колективних идентитета 
Словака у Србији, треба указати на правилност коришћења терминолошке 
одреднице Словаци у Србији и његову дистинкцију у односу на исполитизова-
ни термин војвођански Словаци. 

Терминолошка одредница Словаци у Србији, представља конкретније 
одређење од генеративног термина Доњоземски Словаци који се односи на 
шире подручје Доње земље. Иако је у стручној литератури више у употреби 
термин војвођански Словаци којим се означава ближа просторна компонента 
њихових енклава на Доњој земљи, она се у извесном смислу може перципирати 
као специфична врста плеоназма, односно конструкта настала из различитих 
ранијих идеолошких и регионалних тенденција и констелација с обзиром на то 
да од 1918. године простор Војводине представља саставни део Србије. Током 
постојања СФРЈ, повремено је коришћен и назив југословенски Словаци 
(Obšust 2015, 15). Истовремено, за Словаке на простору Југославије који су жи-
вели на простору Славоније раније је повремено коришћен и назив славонски 
Словаци, односно Словаци у хрватској Славонији, док се данас за ретке прео-
стале Словаке у овој држави који нису асимиловани, усталио термин хрватски 
Словаци, односно Словаци у Хрватској (видети Botík 2007). Иначе, термин вој-
вођански Словаци је изворно настао првенствено због чињенице што се сва 
села која су основана од стране словачких досељеника, као и села у која су се 
словачки колонисти доселили, заправо налазе на простору који данас заузима 
АП Војводина, тј. на простору који је некада представљао територију Српског 
војводства. Различите институције Словака у Србији, данас често носе пре-
фикс војвођански или у свом називу садрже име покрајине. Ова тенденција се, 
између осталог, уочава и у именовању појединих новоформираних културних 
институција Словака у Србији попут нпр. „Словачког војвођанског позоришта” 
које је основано 2003. године у Бачком Петровцу или „Завода за културу војво-
ђанских Словака”, који је 2008. године основан у Новом Саду (Obšust 2015, 15). 
У стручној историјској и етнолошкој литератури на словачком, као и на срп-
ском језику, која је била усмерена на истраживање Словака у Србији далеко 
највише се користио и користи се управо термин војвођански Словаци. Своје-
врсно потенцирање овог термина које је прилично допринело да се он уједно 
постепено конструише и као облик идентификације, посебно је било интензив-
но током постојања СФРЈ, а та пракса се наставила и у каснијем периоду, одно-
сно постоји и у савременом контексту. Потенцирање префикса војвођански у 
именовању културних установа словачке националне мањине у Републици Ср-
бији након 2000. године, свакако да је имало тенденциозну политичку димензију 

простору Доње земље, односно о појединим карактеристикама организације црквеног живота у 
контексту конструисања колективног идентитета доњоземских Словака, видети у: Обшуст и Ку-
змановић 2019.
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коју треба сагледати у контексту пропагирања регионалног, тј. тзв. војвођанског 
идентитета, односно потребно ју је анализирати и у контексту савремених 
политичких тенденција и пракси. На основу досадашњих истраживања савре-
мених облика идентификације Словака у Србији, могуће је констатовати да се 
поједини припадници ове националне мањине изјашњавају као војвођански 
Словаци, односно као Словаци из Војводине, при чему је регионални ниво иден-
тификације јасно наглашен (видети: Obšust 2015; такође Обшуст и Кузмановић 
2020). Ипак, без обзира на неоспорну присутну идентификацијску премису, 
као и на устаљеност овог термина, сматрамо да би у контексту стручне литера-
туре било адекватније користити одредницу Словаци у Србији. Ово станови-
ште поткрепљујемо пре свега аналогијама са одредницама које су присутне у 
другим државама где се испред основног етнонима додаје префикс који указу-
је на државу чији су Словаци становници и држављани, нпр. мађарски Словаци 
или Словаци у Мађарској, румунски Словаци, или Словаци у Румунији, итд. Та-
кође, као аргумент за ову формулацију, истичемо и мањкавост префикса војво-
ђански с обзиром на то да он у својој семиолошкој као и географској компонен-
ти искључује припаднике словачке националне заједнице који живе у Републи-
ци Србији, односно у оним њеним деловима које административно не обухвата 
АП Војводина.
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Abstract: The paper points out the basic ideas related to the issue of collective identities 
of members of the Slovak national minority in the Republic of Serbia, i.e. certain ideas that 
were crucial for defining and constructing the national and religious identity of Lowland 
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МЕТОДЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ НА ПАПИРУ 
У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ

Сажетак: Дезинфекција микробиолошки оштећене архивске грађе на папиру 
подразумева примену различитих мера и поступака који се предузимају у циљу њеног 
очувања и дуговечности, као и ради заштите тј. очувања здравља свих оних који гра-
ђу користе и са њом рукују. У раду су представљене методе деконтаминације папира, 
које се спроводе на архивској грађи у Архиву Војводине, а које су еколошки прихва-
тљиве и најмање шкодљиве по здравље оператера. 

Кључне речи: дезинфекција, микробиолошки оштећена архивска грађа, методе, 
деконтаминација

Увод

Микробиолошка контаминација представља велику опасност за писану 
културну баштину, зато што је папир, као производ органског порекла чији је 
главни састојак целулоза, веома подложан деградацији узрокованој метаболич-
ком активношћу микроорганизама. Међу њима су најопаснији они који разгра-
ђују целулозу, тзв. целулолитички микроорганизми. Поред целулозе, микроор-
ганизмима као извор нутријената погодује и органска природа других састоја-
ка који улазе у састав папира – лепкова, боја и пунилаца – као и површинске 
нечистоће. 

Архивску грађу на папиру угрожавају хетеротрофни микроорганизми 
– плесни (фунги), бактерије и актиномицете.2 Најчешће су то плесни, које 

1 Višnja Nikolić, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
2 Хетеротрофни микроорганизми су они који се хране готовим органским материјама којих 

има на материјалу на коме су се размножили, јер немају могућност да синтетишу неопходне 
органске супстанце из неорганских. Antonio Đardulo, Konzervacija i zaštita knjiga: Materijali, 
tehnike i infrastruktura, Clio – Narodna biblioteka Srbije, Beograd 2005, 117.
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показују велику толеранцију на спољне услове, и које – у односу на бактерије 
и актиномицетe – могу да живе са нижим садржајем воде. Најзаступљеније 
врсте плесни изоловане са докумената и књига су из родoва Alternaria, 
Aspergillus, Fusarium, Botryotrichum, Botrytis, Cephalosporium, Chaetomium, 
Penicillium, Sepedonium, Stachybotrys, Stemphylium, Trichoderma, Cladosporium, 
Verticillium.3 Посебно су по папир штетне целулолитичке плесни из родова 
Aspergillus и Penicillium јер могу да се развијају на подлогама чији је садржај 
воде 7–8%, а који се, код неких врста хартија, може достићи и када је RH 62–
65%, што није реткост у депоима.4 

Плесни које су присутне на архивској грађи присутне су и у ваздуху депоа, 
и ту доспевају углавном из спољне средине,5 а када падну на одговарајућу по-
длогу оне клијају уколико им услови околине одговарају. Плеснима за развој 
одговарају мрачне и невентилиране просторије, као и прашина која привлачи 
влагу из ваздуха. За раст им посебно погодује високa влажност ваздуха – изнад 
65%.6 Оптимална температура за раст плесни креће се у распону 20–25° C, што 
одговара и распону у условима средине тзв. амбијенталним условима. Зато је 
потребно да се физички и хемијски чиниоци држе под сталном контролом, а 
мерама превентивне заштите дати апсолутни приоритет када је спречавање 
евентуалног напада микроорганизама у питању. Ово је посебно важно јер, по-
ред тога што може довести до оштећења, па чак и потпуног уништења архивске 
грађе, контаминација плеснима представља и здравствени ризик за све људе 
који долазе у контакт са зараженом грађом и који се излажу великој концен-
трацији спора плесни у ваздуху. Излагање плеснима или спорама плесни, тј. 
удисање органских честица у затвореним просторијама са високом влагом, 
може изазвати низ тегоба које сe најчешће манифестују у виду алергијских ре-
акција – првенствено код предиспонираних особа (оних са ослабљеним иму-
нитетом и код људи са респираторним проблемима који су склони иритација-
ма). Поред ринитиса и астме, излагање фунгима повезује се и са настанком 
других болести које нападају првенствено плућа и носне синусе (алергијски 
гљивични синуситис, алергијска бронхопулмонална микоза и хиперсензитив-
ни пнеумонитис).7 

3 Radmila Petrović, Preventivna konzervacija arhivske i bibliotečke građe, Društvo konzervatora Srbije, 
Beograd 2015, 67.

4 Giulia Caneva, Maria Pia Nugari and Ornella Salvadori, Biology in the Conservation of Works of 
Art, ICCROM – International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 
Property, Rome 1991, 56. 

https://www.iccrom.org/sites/default/files/2018-02/1991_caneva_biology_51352_light.pdf
5 Њихов извор може бити заражен материјал, вентилациони систем у лошим хигијенским 

условима, влажни зидови као и људи који их могу донети на својој одећи.
6 Eric May and Mark Jones (eds), Conservation Science: Heritage Materials, RSC Pub, Cambridge 

(UK) 2006, 49. 
7 Sachin N. Baxi et. al., “Exposure and Health Effects of Fungi on Humans”, Journal of Allergy 

and Clinical Immunology, In Practice,  vol. 4, no. 3, 2016, 397. 



395Методе дезинфекције архивске грађе на папиру у Архиву Војводине

Због штетног утицаја плесни по материјaл и по здравље запослених, кон-
тинуирано спровођење мера превентивне конзервације је нужно у циљу сузби-
јања њихове појаве, а уколико на архивској грађи постоје знаци микробиоло-
шке контаминације потребно је применити мере дезинфекције. 

Оштећења папирног носиоца изазвана плеснима 

Борба са плеснима је један од најтежих задатака у конзервацији папира из 
разлога што се, након што дође до контаминације они шире, и својом активно-
шћу изазивају бројне промене – структурне, хемијске и естетске. Манифеста-
ција ових оштећења повезана је са врстом микроорганизама, карактеристика-
ма материјала од којих је сачињена архивска грађа – састава носиоца (папира) 
и медија – физичким стањем у ком се грађа налази и микрокликаматским 
условима у којима се она чува. Папир нападнут плеснима услед деградације 
целулозе постаје ослабљен, па често долази и до губитака фрагмената. 

Такође, плесни могу да образују јако густ мицелијски сплет,8 који може 
довести и до међусобног слепљивања листова папира, а појава мрља је очигле-
дан доказ дејства хидролитичких ензима, ароматичних супстанци или разних 
пигмената које су произвели ови микроскопски агенси.9 Такође, и појава мрља 
боје рђе, различитог облика – најчешће тачкастих – тзв. foxing, повезује се са 
плеснима, иако постоје и друге претпоставке у вези са њиховим настанком. 

8 Мицелијум је сплет хифа – кончастих ћелија које образују вегетативно тело плесни.
9 Đardulo, Konzervacija i zaštita knjiga, 119.
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Према биотичкој теорији, ове мрље су резултат активности микроорганиза-
ма – посебно фунги.10 

Нажалост, оштећења која су последица деловања ових микроорганизама су 
таква да их често није могуће санирати. 

Идентификација микроорганизама на издвојеној архивској грађи са 
знацима контаминације

С обзиром на чињеницу да се плесни могу веома брзо развити уколико им 
погодују услови, у Архиву је биолошку контролу потребно вршити стално, у 
редовним интервалима. У пракси је ова врста контроле веома тешко спрово-
дљива имајући у виду да се ради о километрима архивске грађе, стога је неоп-
ходно да сви запослени који долазе у додир са архивском грађом, као и особље 
које ради на одржавању хигијене у депоима реагују, уколико уоче промене на 
материјалу или унутар депоа. 

С обзиром на тежину последица 
деловања по архивску грађу и здрав-
ствени ризик по запослене, оправда-
на је потреба за периодичним спро-
вођењем микробиолошких анализа 
на присуство плесни, како саме грађе 
тако и просторија у којима се она 
чува. 

Како би се утврдило присуство 
микроорганизама на издвојеној ар-
хивској грађи која је имала евидентне 

10 Daniela Melo et. al., “Stains versus colourants produced by fungi colonising paper cultural her-
itage: a review”, Journal of Cultural Heritage, vol. 35, 2019, 168. 
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промене које су указивале на 
контаминацију, стручну помоћ 
Архиву Војводине пружили су 
научници са Технолошког фа-
култета у Новом Саду, са Кате-
дре за биотехнологију и фарма-
цеутско инжењерство. Резул-
тати микробиолошких испи-
тивања су указали на доми-
нантну заступљеност плесни 
рода Aspergillus готово на свим 
узорцима. Плесни рода 
Aspergillus су услед своје целу-

лолитичке активности веома штетне по папир, из разлога што разарају це-
лулозу. Такође, имају патогену потенцију – могу да нападну унутрашње ор-
гане, кожу и рожнате материје, изазивају алергијске реакције и луче мико-
токсине који имају низ негативних последица.11 У борби са плеснима, узевши 
у обзир наведене чињенице, важна је правовремена реакција и избор аде-
кватних метода деконтаминације којима би се њихова активност зауставила 
и спречило даље ширење. 

Методе деконтаминације архивске грађе у Лабораторији Архива 

Примена мера активне конзервације (куративни конзерваторски третман) 
је неопходна када је у питању контаминирана архивска грађа. С обзиром на то 
да су конзерваторски третмани у архивима махом подразумевали употребу 
токсичних средстава за дезинфекцију микробиолошки оштећених докумената, 
потреба за подеснијим алтернативама је предмет истраживања већ дуги низ 
година. 

Методе и технологије које се примењују када је ова проблематика у питању 
плод су сарадње између конзерватора и научника из области природних наука. 
Њиховим развојним модификацијама континуирано се ради на унапређењу 
ефикасности третмана који подразумевају не само безбедност по материјал 
који се третира – папирни носилац и медије на папиру – већ и нешкодљивост 
по здравље оператера. 

Избор метода за деконтаминацију архивске грађе на папиру зависи од коли-
чине материјала који је потребно третирати, од врсте грађе, степена оштећења и 
од опреме и средстава са којима се располаже.

11 Radmila Petrović, Preventivna konzervacija arhivske i bibliotečke građe, 68.
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У Лабораторији за конзервацију Архива Војводине, у циљу ефикасног су-
збијања активности микроорганизама, поступци дезинфекције архивске грађе 
усмерени су ка најмање токсичним методама – хемијским и физичким.

Када су у питању активни микроорганизми на папиру, важно је заустави-
ти њихов даљи развој предузимањем низа мера, а исто тако важно је и укла-
њање спора са површине листова како не би дошло до реактивације у случају 
микроклиматских промена. 

Пре третмана дезинфекције изводи се суво чишћење оштећених предмета 
музејским усисивачем са HEPA филтером (MUNTZ 555-MU-E HEPA). Употре-

бом одређених наставака 
(четкица различите мекоће) 
уз регулацију вакуума, са 
површине папира уклањају 
се честице прашине и тра-
гови плесни. HEPA филтер 
задржава споре спречавају-
ћи њихово даље ширење у 
простору.

Премда многи струч-
њаци данас препоручују 
само суво механичко укла-
њање микроорганизама 
усисавањем, сматрајући де-
зинфекцију непотребном, 
овај поступак за конзерва-
торе папира није у потпуно-

сти задовољавајући. Када је у питању присуство вијабилних микроорганизама12 
на архивској грађи, механичко чишћење не може у целости заменити примену 
мера дезинфекције. Разлози су ти, што, и поред тога што се поступком сувог 
чишћења уклањају споре и хифе са површине папира, процес биодетериораци-
је се може наставити у самој хартији неко време, такође, током конзерваторског 
третмана који захтева употребу водених раствора вијабилни микроорганизми 
се могу активирати и узроковати даљу деструкцију материјала.13 Стога, наведе-
ни разлози оправдавају потребу за предузимањем мера дезинфекције контами-
нираних површина. 

12 Микроорганизми који имају способност да опстају и да се развијају на одговарајућем 
супстрату.

13 Joanna Karbowska-Berent et. al., “The initial disinfection of paper-based historic items – 
Observations on some simple suggested methods”, International Biodeterioration & Biodegrada-

tion, no. 131, 2018, 60.
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У Лабораторији Архива Војводине, аноксично окружење (атмосфера без 
кисеоника) користи се за конзерваторски третман биолошки оштећеног мате-
ријала. Ова метода обавља се помоћу конзерваторске опреме VELOXY (Very 
Low OXYgen).14 Конзерватори-научници су још осамдесетих година прошлог 

века почели са проучава-
њем начина на који се мо-
дификована атмосфера – 
до тада коришћена за по-
требе конзервирања хране 
– може употребити и за 
потребе заштите култур-
ног наслеђа. Третман ан-
оксијом подразумева за-
тварање контаминиране 
архивске грађе у кесу од 
не п р оп ус не  ф ол и ј е 
(NITREX – Oxygen Barrier 
Film) и излагање атмосфе-
ри са веома ниским ниво-

ом кисеоника, са нетоксичним гасом – азотом. Досадашња истраживања по-
тврдила су да третман смањује активност микроорганизама при концентра-
цији кисеоника нижој од 0.1% и релативној влажности нижој од 50%, у крат-
ком времену излагања (истраживање је рађено на протеинским материјали-
ма).15 Метода гарантује интегритет предмета, очување здравља конзерватора 
и очување животне средине. 

Keса-контејнер прави се тако да димензијама буде већа од предмета који се 
третира – архивске кутије или више њих уколико се третирају истовремено. 
Помоћу високе температуре (180° C) и притиска, на исеченој фолији клештима 
се прави вар 2–3 cm од ивице, са свих страна. На крајеве се постављају вентили 
– два комада. У кесу се смешта и аналогни термохигрометар ради очитавања 
вредности температуре и RH, а пре затварања додају се и апсорбери кисеоника 
ATCO FTM 1000 чија функција је да додатно спусте ниво кисеоника на веома 
ниске вредности – испод 0,1%. Помоћу генератора гаса (NITREX 1000) припре-
ма се азот, који се пушта у кесу помоћу вентила и црева, а који се претходно 
влажи до оптималне вредности проласком кроз канистер са дестилованом во-
дом, како би се избегао хигрометријски шок. Другим вентилом кеса је повезана 

14 Видети на http://www.insituconservation.com/en/products/nitrogen_disinfestation_systems/
veloxy_system

15 Shin Maekawa, Oxigen-Free Museum Cases: Research in conservation, Getty Conservation Insti-
tute, Los Angeles 1998, 21. http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/0892365293.html
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са инструментом за мерење нивоа кисеоника (ANALOX 101D2 Oxygen Monitor). 
Oва метода, поред тога што смањује биодетериорацију узроковану плеснима 
(фунгима), користи се и за дезинсекцију – у борби против инсеката. Уобичаје-
на пракса је да време третмана траје најмање три седмице, при температури 
изнад 20° C и релативној влажности од 50%, а истраживања ове методе у циљу 
дезинсекције су показала и да се подизањем температуре са 20 на 25° C време 
третмана може скратити.16

Поред употребе система за аноксију – као физичке методе дезинфекције – 
третман деконтаминације се спроводи и хемијском методом – употребом де-
зинфицијенса.17 У Архиву Војводине се за дезинфекцију папирног носиоца 
оштећеног плеснима употребљава етанол,18 који има позитивна својства у по-
ређењу са осталим хемијским антифунгалним средствима. Као дезинфицијенс, 

етанол има максималну ефи-
касност при концентрацији 
од 70%.19 Лако је доступан, 
брзо испарљив, и не оставља 
резидуе штетне по материјал 
и по здравље људи – евенту-
ално, удисање етанола може 
узроковати иритацију дисај-
них путева или коже (ако је у 
питању директан контакт), 
те се препоручује употреба 
заштитних средстава или из-
вођење третмана у дигесто-
ру. На хартију се аплицира 
напрскавањем, урањањем 

или помоћу туфера. С обзиром на то да у пракси директна апликација етанола 
често није примењива због осетљивости мастила и боја на раствор, дезинфек-
ција заражене грађе се изводи и излагањем пари етанола. 

16 Michèle Gunn et. al., “Anoxia: Treatment by Oxigen Deprivation, Optimising Treatment Time of 
Museum Objects”, The Report of the experiment, 2006, arXiv:physics/0611199v1 [physics.chem-ph].

17 Хемијске методе у конзервацији папира подразумевају употребу средстава за дезинфек-
цију којима се уништавају или инхибирају штетни микроорганизми, а која су хемијски стабилна, 
широког спектра деловања и без штетног утицаја по материјал и оператера.

18 Етанол или етил-алкохол (формула: C2H5OH) je име за органско једињење из групе алко-
хола. То је лако испарљива, запаљива безбојна течност специфичног оштрог мириса, која се упо-
требљава као растварач и средство за екстракцију, дезинфекцију и конзервирање.

19 Silvia Oliveira Sequeira, Fungal biodeterioration of paper. Development of safer and accessible 
conservation treatments, FCT: DCR – Teses de Doutoramento, Lisboa 2016.

http://hdl.handle.net/10362/18496 
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Сарадњом конзерватора Архива Војводине са научницима са Катедре за 
биотехнологију и фармацеутско инжењерство Технолошког факултета испита-
на је ефикасност ових метода дезинфекције папира, као и њихове комбинације. 
Испитивање је подразумевало вештачку контаминацију узорака хартије су-
спензијом спора плесни Aspergillus sp, а потом њихово излагање методама де-
контаминације према постављеном циљу експеримента. Узорци су третирани 
70% етанолом – методом напрскавања и излагањем пари етанола. Такође, групе 
контаминираних узорака су подвргнуте третману аноксијом, у модификованој 
атмосфери са веома ниским концентрацијама кисеоника у азоту (0,03%, 0,05% 
и 0,07%), и са разликама у дужини излагања. На основу односа броја спора на 
крају и почетку третмана квантитативно је одређена ефикасност примењених 
метода. Резултат је показао да су методе дезинфекције етанолом засебно, или у 
комбинацији са третманом аноксијом високо ефикасне, тј. доводе до редукци-
је броја спора плесни Aspergillus за 99.99%, а да је сам третман аноксијом сред-
ње ефикасан (између 82% i 83%) – што указује на чињеницу да се третманом у 
аноксичној комори редукује значајан број микроорганизама али се не може 
постићи потпуна дезинфекција.20 

Третирање архивске грађе која је већ оштећена активношћу микрооргани-
зама подразумева и предузимање поступака као што су ојачавање и рестаура-
ција недостајућих делова, а са циљем враћања функционалних, визуелних и 
тактилних квалитета. 

Легенде

1. Оштећење папира узроковано плеснима
2. Недостајући делови – последица деловања плесни
3. Пигментација као последица активности микроорганизама
4. Мрље – трагови плесни на документу
5. Микробиолошко испитивање – узорковање методом стерилног бриса
6. Микробиолошко испитивање – узорковање помоћу контактних плоча

са разливеном хранљивом подлогом
7. Суво чишћење трагова плесни музејским усисивачем 
8. Третман аноксијом
9. Дезинфекција етанолом – методом напрскавања

20 Višnja Nikolić i Ana Tomić, „Mikrobiološki aspekt različitih metoda dekontaminacije arhivske 
građe”, Mentés Eredetiben III: Nemzetközi Papírrestaurátor Konferencia és Workshop, Budapest (у 
штампи).
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Резиме

У циљу сузбијања појаве плесни на архивској грађи потребно је конти-
нуирано спроводити мере превентивне конзервације – неопходно је зашти-
тити предмете од прашине, редовно одржавати чистоћу депоа и грађе, и кон-
тролисати микроклиматске услове уз одржавање параметара на оптимал-
ном, стабилном нивоу. Биолошку контролу материјала потребно је спрово-
дити стално како би се реаговало на појаву првих трагова присуства микро-
организама.

На архивској грађи на којој постоје знаци микробиолошке контаминације 
потребно је применити мере дезинфекције. Извођење третмана деконтамина-
ције папирног носиоца за циљ има очување и дуговечност архивске грађе, а 
методе које се примењују у Архиву Војводине алтернатива су традиционалним 
третманима пестицидима, фунгицидима и бактерицидима – еколошки су при-
хватљиве и најмање штетне по здравље конзерватора. 
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METHODS OF DISINFECTION OF ARCHIVAL MATERIALS ON PAPER  
IN THE ARCHIVES OF VOJVODINA

Abstract: Disinfection of microbiologically damaged archival materials on paper im-
plies the application of various measures and procedures that are taken in order to assure 
their preservation, protection and longevity, as well as preserving the health of all partici-
pants who use and handle the material. The paper presents methods of paper decontamina-
tion, which are carried out on archival materials in the Archives of Vojvodina, and which 
are environmentally friendly and the least harmful to the health of operators.

Keywords: disinfection, microbiologically damaged archival materials, methods, de-
contamination
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ФИЗИЧКЕ МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА И КОНЗЕРВАТОРСКО- 
-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ИКОНИ НА ДРВЕТУ 

СВЕТИ КНЕЗ ЛАЗАР И ЦАР УРОШ

Сажетак: Икона Свети кнез Лазар и цар Урош је сликана јајчаном темпером на 
дрвеном носиоцу. На носиоцу је приметан велики број отвора настао деловањем кси-
лофагних инсеката. На икони су рађена физичка испитивања под лупом и UV лампом. 
Пажљивим прегледом је утврђено да се испод неколико слојева тамног лака налазе 
трагови ранијих нестручних интервенција. У овом раду ће бити описане методе ис-
питивање, нетоксична дезинсекција (Veloxy систем)2, као и опис конзерваторско-ре-
стаураторских радова изведених на икони.

Кључне речи: конзервација, рестаурација, Veloxy систем, чишћење, икона на др-
вету

 Икона Свети кнез Лазар и цар Урош3, по речима историчара уметности, 
припада периоду с краја 18. или почетка 19. века, насликана је у стилу словен-
ске варијанте барока. На икони су приказани ликови Светог кнеза Лазара и 
Светог цара Уроша фронтално, у стојећем положају. Око глава светитеља се 
налазе златни ореоли. Круне на главама светитеља су сликане преко златних 
листића, лазурно јајчаном темпером. У десној руци Свети кнез Лазар држи 
палмину грану, док у левој држи крст. Огртач је тамнозелене боје оперважен 
крзном, док је доња хаљина бордобраон боје на којој се налази трака са декора-
тивним елементима у виду драгог камења беле и браон боје. Свети цар Урош у 
десној руци држи крст, а у левој штап. Огртач је сликан у цинобер црвеној боји 

1 Maja Jokmanović, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
2 Видети на http://www.insituconservation.com/en/products/nitrogen_disinfestation_systems/

veloxy_system
3 Икона се налази у приватном власништву.
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оперважен крзном. Доња хаљина је сликана у тамнозеленој боји, на којој се на-
лази трака са декоративним елементима у виду драгог камења, беле и браон 
боје. Обућа оба светитеља је црне боје. У горњем делу иконе се налази натпис са 
именима светитеља писан на црквенословенском језику, слова су исписана бе-
лом бојом. Небо је сликано пруско плавим тоном, од тамније (горња зона) ка 
светлијој нијанси (доња зона). У доњем делу, иза светитеља се назире пејзаж, 
односно приказ жбуња и ниског растиња. Икону уоквирује рам браон боје, који 
је оивичен црном бојом.

Конзерваторска испитивања – физичке методе

На основу визуелног прегледа одлучено је да се ураде физичка испитивања 
под лупом и испитивање под UV лампом. 

Испитивање под лупом

Испитивањем под лупом (увећање до осам пута) је утврђен већи број сит-
нијих пукотина и кракелура на бојеном слоју које није било могуће детектовати 

голим оком. Такође, на пукотинама 
је видљива и препаратура беле боје 
(ликови светитеља). На деловима 
где недостаје бојени слој са подло-
гом (граница рама и бојеног слоја) 
су видљиви већи слојеви прашине, 
трагови воска, органских честица и 
излучевина настали деловањем ин-
секата. На овом делу је видљив слој 
препаратуре која је, услед накнад-
них премазивања иконе, поприми-
ла тамномрки тон. Гледањем под 
лупом уочена су и ситна потклобу-
чења на бојеном слоју, као и потези 
четкице настали приликом слика-
ња. Видљива је и истрвеност бојеног 
слоја на левој руци Светог кнеза Ла-
зара и на делу одоре. На делу где не-
достаје бојени слој са подлогом (део 
рама) видљиви су кружни, улазно-
-излазни отвори настали деловањем 
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ксилофагних инсеката. Ови отвори су 
видљиви и голим оком. 

Испитивање под UV зрацима

Испитивањем под ултраљубича-
стим зрацима видљиви су потези четке 
у разним правцима настали накнад-
ним наношењем лака. Преко целе по-
вршине, под UV зрацима, видљиви су 
неравномернo нанесени слојеви лака, 
док се код горње ивице налазе и траго-
ви цурења лака. Већа задебљања на 
лаку су видљива на више места на ико-
ни (ивице иконе). Органске честице и 
излучевине инсеката се под ултраљуби-
частим зрацима приказују као беле 
флеке и највише су видљиве у доњем 
левом делу иконе. На овим деловима је 
видљива и слепљена прашина, као и 
ситне длачице.

Нетоксична дезинсекција (Veloxy систем)

Пре почетка радова било је потребно извршити уништавање ксилофагних 
инсеката. Уништавање је рађено Veloxy системом, који представља еколошки 
прихватљиву и безопасну методу за све структуралне слојеве иконе. Метода 
подразумева извлачење кисеоника и убацивање азота у врећу направљену од 
непропусне фолије. Извлачењем кисеоника се затиру и уништавају живи орга-
низми, у овом случају инсекти (црви) у дрвеном носиоцу. 

Икона је прво стављена у заштитну картонску кутију (на овај начин икона 
је заштићена од оштећења приликом извлачења ваздуха, као и фолија од цепа-
ња), затим је кутија постављена у nitrex4 фолију која је заптивена са свих страна 
и преко вентила је пуштен чист азот. На овај начин је извучен кисеоник из 
дрвене структуре и околног ваздуха у комори. Да би се постигао потребан ниво 

4 Nitrex фолија је непропусна фолија направљена из више слојева. Карактеристике nitrexa су 
велика непропусна моћ и еластичност, лака спојивост, отпорност на физичка оштећења, провид-
ност и могућност коришћења више пута.
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кисеоника од 0,1% било је потребно око седам дана. Икона је стајала у комори 
око пет недеља што се сматра довољним за уништавање инсеката.

Затечено стање иконе

Икона је пре свих радова фотографисана у затеченом стању са детаљима. 
Сликана је јајчаном темпером на дрвеној дасци. Димензије иконе су 27 x 31 cm, 

дебљина дрвеног носиоца је 3 cm. На сре-
дини горње стране се налази метална зака-
чаљка. Носилац је израђен од меког дрвета 
(највероватније липовог) и изведен је из 
једне даске. На дасци је видљива конкавна 
закривљеност настала као последица дело-
вања неадекватних микроклиматских 
услова. На полеђини дрвеног носиоца се, у 
горњем делу налази један попречно укопа-
ни кушак у односу на плочу, док на доњем 
делу недостаје кушак, али се налази про-
стор за исти. Дужина кушака заузима око 
три четвртине ширине дрвене даске. На 
горњем кушаку и испод њега се налази за-
пис урезан ошрим предметом, запис није 
могуће ишчитати. 

Полеђина даске, као и бочне странице, 
су офарбане у тамнобраон боју. На месту 
где се налазио доњи кушак дрво није пре-
фарбано. На полеђини и на бочним стра-
ницама је приметан велики број отвора 
настао деловањем ксилофагних инсеката. 
Инсекти су направили велики број канала 
унутар дрвета. Део који је највише страдао 
деловањем инсеката је доњи, десни угао. 
На овом делу недостаје фрагмент дрвета 
димензија око 2 x 3 cm и видљив је велики 
број тунела настао деловањем инсеката. На 
доњој, бочној страници се налази већи 
број пукотина и на неколико места се нала-
зе физичка оштећења у виду недостајања 
фрагмената дрвета мањих димензија, што 
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је проузроковано деловањем инсека-
та. Пукотине на доњој ивици се про-
тежу и на полеђину иконе. Без обзи-
ра на велики број улазно-излазних 
отвора, дрвени носилац је остао ста-
билан и чврст.

Икону уоквирују два рама изве-
дена из дрвеног носиоца, тако што је 
простор за сликани део удубљен у 
дрвену плочу. Ширина ужег рама 
који се налази на самим ивицама 
иконе је је 0,5 cm и осликан је тамно-
браон, скоро црном бојом, док је ши-
рина дебљег рама око 2,5 cm и осли-
кан је у светлију браон боју. На доњој 
ивици ужег рама недостају делови 
дрвеног носиоца око две трећине од 
леве ка десној ивици. На овом делу 
фрагменти дрвета су отпали и ивица 
је неравна. На ширем раму, дужином 
колико износи и оштећење на ужем раму, недостају већи фрагмент бојеног сло-
ја са подлогом. На овим деловима су видљиви кружни отвори настали делова-
њем инсеката. На свим страницама ширег рама видљив је и велики број верти-
калних и хоризонталних кракелура, као и потклобучења бојеног слоја. 

На лицу иконе је поред површинске прашине приметан јако пожутели, 
тврдокорни лак. Лак је накнадно стављен у више слојева. Такође, поред лака су 
приметни (највише на левој и десној страни иконе) слојеви тамнобраон боје, 
највероватније битумен. Пажљивијим посматрањем уочено је да су поједини 
делови на бојеном слоју истрвени, тј. да на неколико места бојени слој недоста-
је. Примери отрвеног бојеног слоја се 
налазе на круни Светог кнеза Лазара, 
где леви и десни део круне недостаје 
и на левој руци кнеза Лазара, затим 
на десној руци Светог цара Уроша, 
као и на црвеном огртачу (лева и де-
сна страна горе). Такође, истрвеност 
је видљива и на златним ореолима, 
где је злато на оба ореола (на неким 
местима) истањено или потпуно не-
достаје. Бојени слој на горњем делу 
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иконе је видно тамнији. На овом месту је приказано небо које је уместо плаве 
боје попримило тамнозелени тон, као што су и слова, иначе беле боје, попри-
мила браон-жути тон. Из свега приказаног може да се закључи да су на икони 
постојала оштећења и да је неко у прошлости наношењем лака у дебелом слоју 
(по боји и тврдоћи могло би да се закључи да је у питању шелак) и битумена5, 
покушао да сакрије нестручно чишћење и да премазивањем покуша да „поста-
ри” изглед иконе.

Конзерваторско-рестаураторски радови на икони

Након испитивања и фотодокументовања затеченог стања приступило се 
отварању сонди са циљем да се утврди метода која је најпогоднија за скидање 

старог, тврдокорног лака. Након 
неколико испитаних мешавина, 
као најефикасније средство за 
скидање горњег, маснијег слоја са 
иконе, показао се Vulpex6 8%. По-
моћу њега је скинут горњи повр-
шински слој прљавштине и насла-
га, који је спречавао да мешавине 
са хемијским растворима дођу до 
лака и почну да га растварају. 
Скидање лака се одвијало у више 
слојева, пажљиво, а као најбоље 
решење се показала мешавина 
dimetilsulfoksida7 и etil acetata8 у 
размери 1:2. Чишћење је рађено 
парцијално, део по део, тако да се 

понављао поступак скидања лака након одређеног времена. Дочишћавање 
делова, на којима су се налазили тамни слојеви (највероватније битумен), је 

5 Постојала је жеља да се узорци са бојеног слоја пошаљу на хемијску анализу, чиме би се 
потврдило или оповргнуло мишљење да су приликом накнадних лакирања коришћени шелак и 
битумен, али је због епидемиолошке ситуације то било неизводљиво. 

6 Vulpex, често коришћен производ за чишћење. Растворљив је и у води и у органским рас-
тварачима. 

7Диметил сулфоксид је органосумпорно једињење са формулом (CH3)2SO. Безбојна течност 
је важан поларни апротонски растварач који раствара поларна и неполарна једињења и меша се 
са широким низом органских растварача, као и са водом.

8 Етил-ацетат C4H8O2, је естер етанола и ацетатне киселине, безбојна течност, користи се 
као отапало и разређивач.
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рађено помоћу мешавине алкохола и white spirit-a9 у размери 1:1. Такође, било 
је потребно извршити дочишћавање механичким путем пажљиво помоћу хи-
руршког скалпела. У ту сврху, као помоћно средство коришћена је и лупа. 
Током чишћења се пазило да оригинални лак остане сачуван.

Реконструкција доњег десног угла који је био уништен деловањем инсеката 
је рађена помоћу масе за моделирање у више слојева и показала се као добро 
решење за додавање недостајућег дела. Након наношења масе и сушења присту-

пило се равнању и шмирглању до-
дате површине. Равнање је рађено 
помоћу шмиргле од грубље ка фи-
нијој гранулацији. На свим мести-
ма са лица (украсни рам), на којима 
је недостајала подлога са бојеним 
слојем, додавана је акрилна подлога 
у више слојева, до нивелисања 
површине са оригиналом. Затим 
је рађено је шмирглање и полира-
ње подлоге. Делови на бојеном сло-
ју су пре ретуширања премазани 

9 White spirit, познат и као минерални терпентин, бистра течност која потиче од нафте и 
користи се као уобичајени органски растварач за чишћење и одмашћивање.
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говеђом жучи ради одмашћивања површине. Златни ореоли су ретуширани 
помоћу акварел златне сузе 23,75 k. Сва места на којима је био отрвен бојени слој 
су ретуширана акварел бојама. На икону је постављен заштитни слој ретуш 
лака. Делови на раму на којима се налазила бела препаратура су прво тонирани 
акварел бојама, да би након сушења ти делови били ретуширани испошћеним 
уљаним бојама. Да би се ретуширање и реконструкција бојеног слоја визуелно 
уклопило са оригиналом, рађено је имитирање пукотина и кракелура на раму, 
танким акварел четкицама. Пукотине на полеђини даске као и отвори настали 
деловањем инсеката су затворени помоћу акрилног гита у два, на неким мести-
ма и више слојева. Ретуширање пукотина и отвора на полеђини је рађено уља-
ним бојама тамнобраон, скоро црне боје.

Резиме

Физичким испитивањем материјала (посматрањем под лупом и UV лам-
пом) стечен је дубљи увид у површинске и структуралне слојеве иконе, чиме је 
олакшан приступ у одабиру материјала који ће бити коришћени приликом 
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конзерваторско-рестаураторских радова. Скидањем накнадних премаза 
(лакова) икона је враћена у првобитно стање где се богати колорит и лепота 
сликаних ликова Светог кнеза Лазара и Светог цара Уроша приказао у пу-
ном сјају. Реконструкција подлоге, недостајућих делова дрвеног носиоца и 
ретуширање су допринели поновном успостављању јединства уметничког, 
историјског и сакралног аспекта. 

Легенда

Сл. 1. Посматрање под лупом 
Сл. 2. Посматрање под лупом – изглед препаратуре
Сл. 3. Посматрање под лупом – улазно-излазни отвори проузроковани 

деловањем ксилофагних инсеката
Сл. 4. Посматрање под UV лампом
Сл. 5. Изглед иконе – затечено стање
Сл. 6. Изглед полеђине иконе – затечено стање
Сл. 7. Оштећење настало деловањем инсеката
Сл. 8. Оштећење на дрвеном носиоцу – доња ивица
Сл. 9. Посматрање под лупом
Сл. 10. Изглед иконе току чишћења
Сл. 11. Изглед иконе у току чишћења
Сл. 12. Изглед иконе након реконструкције подлоге
Сл. 13. Ретуширање златном сузом 23,75 k
Сл. 14. Изглед иконе након извршених конзерваторко-рестаураторских радова

Maja Jokmanović

NON-DESTRUCTIVE TEST METHODS AND CONSERVATION AND 
RESTORATION OF THE RELIGIOUS WOODEN ICON 
SAINTS PRINCE LAZAR AND SAINT EMPEROR UROŠ 

Abstract: Icon Saint Prince Lazar and Saint Emperor Uroš was painted using an egg 
tempera paint on a wooden board. The board had numerous cracks that was caused by 
woodworms. The icon was examined using a magnifying glass and UV light. Careful analyses 
showed that under several layers of dark varnish there exist traces of previous corrections. 
This article will describe the methods of examination, non-toxic disinfection (Veloxy system), 
as well as the description of conservation and restoration work carried out on the icon. 

Keywords: conservation, restoration, veloxy system, cleaning, religious wooden icon
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THE NATIONAL ARCHIVES OF MALTA PRESERVES  
THE PANDEMIC MEMORIES FOR POSTERITY 

(Национални архив Малте и његова улога  
у очувању сећања на пандемију)

The year 2020 was one to remember due to the Covid-19 pandemic. Most archives 
world-wide had to close their doors or restrict their services due to the risks of trans-
mission. Governments had to take severe measures to try and restrain the virus. Ar-
chives, libraries and museums suffered a lot due to the interactive nature of the ser-
vices they offer. However, archivists worldwide rushed to their holdings to remind the 
media and the public that pandemics did happen in the past. The various measures 
adopted to control the virus are in no way innovative. Most date back to 14th century 
Europe and earlier. By the 19th century, the spread of epidemic diseases emerged as a 
problem that had to be overcome through coordinated measures on an international 
level. This need to approach the pandemic by joining forces was felt within the respec-
tive professions, which are often too specialised, fragmented or localised to come up 
with well-studied responses, especially in devastating or urgent calamities.

A number of supra-national organisations issued statements geared towards fos-
tering a sense of international solidarity. The United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) took the lead and issued a statement titled 
“Turning the threat of COVID-19 into an opportunity for greater support to documen-
tary heritage”.2 The representatives of the various collaborating bodies argued that:

1 Чарлс Фаруђа, Универзитет на Малти (Мсида), Факултет за медије и науку о знању, Катедра 
за библиотекарство, информационе и архивске науке • Национални архив Малте (Рабат), Малта

2 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. “Turning the threat of 
COVID-19 into an opportunity for greater support to documentary heritage”. Available at: https://www.
ica.org/sites/default/files/dhe-covid-19-unesco_statement_en2.pdf. Accessed on 27 September 2020.
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The way the world is responding to this unprecedented global crisis will be 
part of history books. Memory institutions, including national archives, li-
braries, museums, as well as educational and research bodies, are already re-
cording the decisions and actions being made which will help future genera-
tions to understand the extent of the pandemic and its impact on societies.

In their statement UNESCO came up with four principles and directions urging 
memory institutions to turn the threat of COVID-19 into an opportunity for greater 
collaboration across boarders and investment in documenting mankind’s actions. 

Apart from the technical literature that was developed, most organisations also 
issued messages of solidarity and courage to members. One such communication was 
issued by the Chairperson of the European Branch of the International Council on 
Archives (EURBICA).3 Such messages had the scope to offer psychological support to 
members and attempt at consolidating the community of professionals during times 
of distress. Efforts were also made by ICA to get the message across that the archival 
community is a resilient one, is quick to adapt, and will strive to keep archives acces-
sible not only in good times but also during stormy weather.4 

A paradigm shift in the Archivist’s role

An assessment of the developments in the archives domain in the 1980s shows 
social and cultural changes that resulted in investment in the archives sector. This 
allowed archives to move away from the antiquarian notion and transform them-
selves into information centres for the public. Both traditional historiography and 
archival studies were enriched by a different approach, promoting a sense of the past 
as socially constructed.

For this reason, by the end of the 20th century different writers and participants 
in archival discourse started to discuss new approaches related to archival concepts 
and practices such as diversity, non-paper documents, community archives, defini-
tion of records, widening participation and new responsibilities for archivists.5 To 
some extent, this new perspective was also inspired by the drive towards more cos-
tumer-centred services across all domains. Archives started to emerge from the in-
ward-looking comfort zone and focus more on what patrons need.6

3 European Regional Branch of the International Council on Archives. Message from the 
Chairperson. Available at: https://www.facebook.com/Eurbica/photos/a.942515442548083/ 
1849608781838740/ (accessed on 31 March 2020).

4 ICA took a specific initiative to create a virtual map showing the status of archives that are open. 
https://www.ica.org/en/the-archives-and-records-are-accessible. Accessed 19/12/2020.

5 E. Ketelaar, “Archives as Spaces of Memory”, Journal of the Society of Archivists, Dec 2008, pp. 
9–27, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00379810802499678. Accessed 22/10/2018.

6 P. Conway, “Facts and Frameworks: An Approach to Studying the Users of Archives”, The Amer-
ican Archivist, Vol. 49, No. 4, pp. 393-407, http://americanarchivist.org/doi/pdf/10.17723/aarc. 
49.4.p21825jp21403087. Accessed 22/10/2018.



419The National Archives of Malta Preserves the Pandemic Memories for Posterity

This new sense of purpose encouraged archivists to venture into collecting and 
preserving oral and audio-visual records gathered by historians, sociologists and 
anthropologists.7 This challenge is not simply a transition from one phase of devel-
opment to another but rather a complete paradigm shift. We still have to see how 
such changes will be reflected in the training of the archivist, both in tertiary level 
training and also in the various structures of CPD that exist. It will also provide new 
challenges to researchers. The traditional researcher viewed the archives as the place 
where ‘ultimate answers’ to questions that arise from secondary sources can be an-
swered.8 These projects will provide future researchers with a multiplicity of voices, 
and thus the evaluation aspect of the work of the historian and researcher needs to 
be intensified.

Partially in line with this shift in archival thinking, the National Archives of 
Malta embarked on an ambitious long term project, aptly named MEMORJA. The 
project is geared towards the creation of a national repository of oral evidence cap-
tured using a number of methods including audio visual technology. This project was 
born out of a previous undertaking called The National Memory project which the 
same institution had launched in 2004. MEMORJA is to some extent a continuation 
of that initiative. However, the new emphasis is now on capturing more the stories of 
the people rather than the stories of the state or prominent persons in society. This 
transition is also reflected in the change of name, from one in English focusing on 
national memory, to a title in Maltese that focuses on public memory. Thus, the na-
tional archives is consciously shifting away from its exclusive mission to preserve 
official state-produced documentation, towards an archives geared towards acting as 
a central memory-capturing institutions. 

The type of MEMORJA being captured is based on oral sources and private doc-
uments. It acknowledges that living sources are fundamental in understanding com-
munity experiences, traditions, lifestyles, human experiences and sources which oth-
erwise cannot be recorded and analysed. Such a transition is challenging as it re-
quired not only financial and human resources but also an effort to change the frame 
of mind of all those involved in the handling of the project. The initiative brought on 
the National Archives of Malta technical, organisational and practical challenges. 

The project is receiving input from specialists in archival studies, memory stud-
ies, history, anthropology and also the ICT domains. Extensive brainstorming was 
needed to decide on which themes to give priority to, and also to choose potential 

7 R. Sheffield, “Total archives: A brief history”, http://www.rebeckasheffield.com/total-archives/, 
Accessed on 22/10/2018.

8 W. M. Duff, E. Monks-Leeson and A. Galey, “Contexts built and found: A pilot study on the pro-
cess of archival meaning-making”, Archival Science, Vol. 12, No. 1, 2012, pp. 69–92, https://www.re-
searchgate.net/publication/273450881_Contexts_built_and_found_A_pilot_study_on_the_process_of_
archival_meaning-making, Accessed 22/10/2018.
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interviewees. This choice is often done by the archivist or oral historian. At times, 
interviewees approached the project team, or the circumstances of daily life brought 
particular individuals or stories to the project. This is followed by fieldwork that 
starts with pre-interviews aimed at building the necessary rapport between the inter-
viewer and the interviewee. The process of the interview and aftermath (including 
the pain staking transcript) results in the gathering of testimonies and often accom-
panying ephemera. It is often the case that these interactions result in the forging of 
long-term ‘relationships’ between interviewees and depositors. In this, we see an add-
ed benefit to the institution – we are coming across as a human rather than soulless 
state mechanism. The archives has changed from the traditionally ‘restricted’ institu-
tion (generally more welcoming to academics and researchers) to a more-socially 
open one: a public space where the community becomes the living front of history 
writing. This change has also put on the archivist the challenge of activism – shifting 
away from the storage area or from behind the reading room counter to an active 
participant in the record creating processes.9

Such a process comes at a price and not without difficulties. While traditionally 
archivists were not involved in the creation of records, and at the most only made 
appraisal choices, projects like this are driving them to take a more active role. From 
the receiver of the records the archivist is becoming a proactive participant. And this 
begs a number of questions. How can archivists face and fulfil this new role? Are they 
trained to take such roles? Which is the best way in which themes for interviews are 
agreed and decided upon? How should potential interviewees be chosen? How do we 
collect records held by the community? How do we withstand to pressures from dif-
ferent groups within the community to preserve their bit of history at the exclusion 
of that of others?

What follows does not give answers to all these questions, and hardly to any of 
them. But it does shed light from a practitioners’ perspective on how this transition 
is impacting the traditional role of the archivist in document creation and curation. 

Documenting Covid-19 

When Covid-19 struck, as all other national archives that of Malta had its first 
priorities on protecting its staff while keeping services, as much as possible, uninter-
rupted. After several months we can now say that the strategies used worked out fine 
as the service were not closed for one single day. Notwithstanding, there were chal-
lenges and we had members of staff or volunteers hit by the pandemic, and who had 
to work from home. Concurrently, local television crews and newspapers started 

9 Witness, “Archives for Change: Activist Archives, Archival Activism”, https://blog.witness.
org/2010/09/archives-for-change-activist-archives-archival-activism/, Accessed 23/10/2018.
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referring to the archives to pull up records on past pandemics. A number of features 
on prime time news were dedicated to the topics of the Spanish Flu and past plagues. 
All this was the starting point of our inspiration. If our written documents about 
past pandemics provided so much inspiration to the public out there, imagine what 
well documented current experiences can do hundred years down the line. 

Considering that this all came at a time when the MEMORJA project was quite 
advanced, it was natural that any new initiative recording experiences would fit nice-
ly within that project.10 The MEMORJA team had started fieldwork in 2017 through 
face-to-face pre-interview meetings, leading to the creation of networks in the com-
munity. These new relationships with individuals from different backgrounds al-
lowed members of the public to share their stories with the project through oral and 
video interviews and the donation of personal photographs, letters, films and arte-
facts. Given the opportunity to have their experiences documented for future re-
search, these ‘informers’ are today addressing a lacuna often found in official docu-
mentation and are thus providing more balanced and rounded perspectives on nu-
merous themes and subjects. 

The mission statement of the project also stipulated that it needed to grow 
through learning and interaction with similar initiatives. Thus, the project has been 
presented in a number of international conferences and events. The first such event 
was in Birmingham during the DCDC 2018 conference which treated the theme 
“Memory and Transformation”. During that presentation participants were encour-
aged to discuss the challenges such projects pose to the archival profession.11 

The outbreak of the COVID-19 pandemic resulted in a level of disruption to the 
interviewing process. Yet this gave space for the introduction of a new initiative: The 
COVID-19 Pandemic theme, with its aim being to collect and preserve the experi-
ences and memories of the public during the COVID-19 outbreak. We made it clear 
from the onset that our aim was not to compile the official statistics and documents 
which will still reach us as most are pubic records. What we are after is the people’s 
feelings during the pandemic through the compilation of journals narrating personal 
accounts. 

The multiplier effect of the project was also impressive. CareMalta which is the 
leading private company involved in the care of the elderly on the island was inspired 
by our initiative and launched its own journal initiative. They compiled the CareMal-
ta Covid-19 lockdown journey where they encouraged front-line workers to record 
the events and presented the final product to the National Archives.12 

10 For an introduction to the project see “Memorja: oral, sound and visual archive”, Tesserae, Issue 
10, Spring 2020, Malta, 36–43.

11 J. Baldacchino, C. Farrugia and I. Sestili, “People Make Memories: capturing and sharing collec-
tive memory through oral history in Malta”, presented during the DCDC18: Memory and Transforma-
tion, held at the Birmingham Conference and Events Centre, 19th–21st November 2018.

12 CareMalta, “CareMalta Magazine a record for posterity”, Arkati, Dec 2020, p. 36. 
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The initial phase of the COVID-19 Pandemic Memory Project was to collect any 
material (e.g. journals, photographs) documenting people’s experiences during the 
current situation. Calls for public collaboration were issued through various means, 
such as social media, virtual interviews on local television programmes and newspa-
per articles. The response to this process was very enthusiastic. An initial assessment 
of the type of respondents for this initiative shows a wide diversity of participants 
ranging from families, the elderly, expatriates, teachers, lecturers, poets, music com-
posers, religious office holders, photographers, social workers and students. These 
have offered data captured on a diversity of media, including journals, photographic 
albums, poems, philosophical ramblings, paintings and video recordings.

While the first initiatives were focused on gathering writings and ephemera cre-
ated by the public, we are now heading into the second phase which consists of the 
structured interviews with front liners, patients or anyone who has positive or nega-
tive stories to tell about the whole ordeal. Some of these interviews will have to be 
done virtually. Thus, tailor-made training was given to our staff in order to train on 
how to use virtual technology without losing as much as possible the personal touch 
of the interview process. Throughout it is a learning experience enriching not only 
the final product but the skills set of our archivists. 

Conclusion

The Covid-19 pandemic has presented archives around the world with enormous 
challenges. The National Archives of Malta transformed this opportunity into a re-
cord creating opportunity, inspired not simply by the need for more records, but 
rather by the urge to take a snapshot of an event that needs to be documented for 
future generations. This project is the result of proactivity by the archival communi-
ty. Similar projects did take place in other archives and this will guarantee that fu-
ture generations will be able to access a plethora of information on how the daily 
lives of individuals were altered during such unprecedented times. I do encourage 
archivists interested in this topic to plan for in-depth discussions and assessment on 
how the pandemic impacted on the paradigm shift that archivists were already expe-
riencing, and which the advent of the pandemic expedited. 
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Мр Дејан Јакшић1

Архив Војводине (Нови Сад)
Србија

Жужана Мезеи / Mezei Zsuzsanna, Министарство вера и просвете Краљеви-
не Угарске (1867–1918) / Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
(1867–1918), Аналитички инвентар / Analitikusleltár, свеска 2, Архив Војводи-
не, Нови Сад 2019, електронскo издање, електронски оптички диск (CD-ROM), 
473 стр.

Серија XIX едиције Научноинформативна средства о архивској грађи 
Архива Војводине у оквиру које је публикован овај аналитички инвентар, пре-
носи садржај фонда Министарство вера и просвете Краљевине Угарске (Ф. 36), 
у облику електронског издања (CD-ROM). Свеска је, као и остала издања Ар-
хива Војводине, доступна на архивском сајту.2

Фонд се састоји од преузетог дела грађе истоимене институције која се 
односи на данашњу територију АП Војводине, и то пре свега просветне тема-
тике (не и верске). Остатак архивске грађе који је остао у седишту ствараоца у 
Будимпешти, однео је ратни и револуционарни вихор. Наиме, у току Другог 
светског рата, Земаљски архив у Будимпешти био је погођен и део грађе Ми-
нистарства је изгорео. У току Револуције 1956. године, поново је страдала 
зграда Архива, тако да је и преостали део грађе уништен. Грађа која се чува и 
стручно одржава  у Архиву Војводине, од непроцењивог  је значаја, јер се пре-
ко ње може реконструисати рад целокупног Министарства. Зато је одлучено, 
што је новина у националној архивској пракси, да се за овај фонд раде двоје-
зични аналитички описи, са описом садржаја на српском и мађарском језику, 
како би фондовски садржај био доступан што већем броју корисника.

1 Dejan Jakšić, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
2 https://www.arhivvojvodine.org.rs/index.php/sr/o-nama/digitalizovane-knjige
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Историјат и структура фонда

Архивски фонд Архива Војводине (Ф. 36) Министарство вера и просвете 
Краљевине Угарске је категорисан као фонд од великог значаја. Део грађе овог 
фонда је у смислу одредбе Уговора о миру у Тријанону и према реституционим 
уговорима из 1924. године, предата Краљевини СХС 1926. године, а затим и 
Државној архиви у Новом Саду (данас Архив Војводине). Други део грађе пре-
дат је Југославији 1956, у смислу Уговора у миру између Југославије и Мађар-
ске, 1947. године. 

Фонд се у целини налазио у Министарству вера и просвете у Будимпешти, 
а реституцијом  преузета грађа односи на Бачко-бодрошку (129 насеља), То-
ронталску (144) и Тамишку жупанију (51) односно на данашњу територију АП 
Војводине, али су знатно присутни и списи из других жупанија (нпр. Зала, 
Чонград, Ваш), односно данашње Мађарске, Румуније и Хрватске. Према ово-
ме се може закључити да је у току издвајања предмета у Мађарској, на брзину 
извршен избор и није се обратила довољна пажња на идентификацију места.

Према примопредајним записницима, фонд је сређен по деловодној озна-
ци, али без иједне помоћне административне књиге. У Архиву Војводине је 
затим поново сређена грађа фонда и то по местима и унутар места по годинама 
и регистратурским ознакама. Током 2012. године, извршена је ревизија фонда, 
исправљена идентификација списа, и грађа је сређена по местима у азбучном 
реду. Места се сукцесивно нижу унутар инвентарних јединица – кутија, а ар-
хивска сигнатура је број предмета унутар кутије.

Садржај фонда и публикације

Иако још увек није обрађен цео фонд, ипак можемо рећи доста тога о ње-
говом садржају. Према оснивачу, разликују се следеће врсте школа: комуналне, 
верске, закладне и државне. Према врсти образовања: забавишта, основне, по-
љопривредне продужне, занатске, грађанске школе, гимназије и учитељске 
школе. Теме су најчешће: финансијски планови и извештаји, обнова старих  
или изградња многих нових школа, конкурси на упражњена места наставног 
особља, организација курсева, национализација, молбе за државу помоћ итд. 
Интересантни су предмети који садрже спискове набављаних наставних сред-
става или књига за потребе појединих школа или забавишта. Доста података 
добијемо у вези са радом и опремљеношћу верских школа, али и о неким спе-
цифичним темама, као што су питања школства бивших граничарских места. 
Из записника школских надзорника који су састављани приликом школских 
посета, може се сагледати материјална ситуација школа, али и специфични 
проблеми насеља.
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Поред података о школству и просвети, списи садрже и друге важне по-
датке. Осим примене закона и уредби о просвети, можемо да пратимо и друге 
друштвене појаве, нпр. однос између државе и цркава, права националних 
мањина, законе који се односе на верске заједнице и на бивши граничарски 
део државе и друга актуелна  догађања. Грађа сведочи и о прослави Милени-
jума у Угарској, развоју технике (у овом периоду су увођени телефон, плинско 
осветљење, струја, водовод, нортон бунари итд.), разним болестима које су се 
појавиле на овом подручју (тифус, туберкулоза итд.), болестима у пољопри-
вреди (филоксера у виноградима). Затим, грађа пружа увид у живот и обичаје 
Срба у бившим граничарским местима, националним покретима крајем 19. и 
почетком 20. века, а демографски извештаји за поједина насеља и данас могу 
бити корисни. Грађа која је до сада обрађена, сведочи о напретку који је био 
присутан у том периоду у целој тадашњој држави. Школски центри који су 
тада изграђени и данас функционишу: учитељске школе у Сомбору и Суботи-
ци, средње занатске и стручне школе и гимназије. Можемо закључити да овај 
фонд није интересантан само истраживачима из АП Војводине него и шире, и 
може послужити и онима који се баве писањем монографија појединих места, 
или се баве истраживањем породичног стабла.

Ова, друга свеска, садржи описе за 57 места, од тога 28 из бивше Торонтал-
ске жупаније, 9 из Тамишке и 20 из Бачко-бодрошке жупаније. Из банатског 
дела 11 места налази се у данашњој Румунији, а са бачке стране три у Мађар-
ској. То значи да је са данашње територије АП Војводине обрађено 43 места и 
то већином из Баната. Међу местима постоје таква за које има само неколико 
списа, али има и таквих за које је сачувано више кутија, нпр. Вршац, Врбас, 
Велики Бечкерек, Жомбољ. Нарочито су интересантни списи из Вршца, јер је 
тамо уместо гимназије основана Главна реална школа. У реалним школама 
главни предмети су били из природних наука и модерних језика. Након завр-
шетка те школе ђаци су углавном студирали на факултетима природних наука. 
У Великом Бечкереку се може пратити рад Католичке гимназије, не само зато 
што се наводе имена професора, него што су описани проблеми из свакоднев-
ног живота Гимназије. 

Што се тиче садржај списа нема велике разлике од претходне свеске. И 
даље је нагласак на национализацији комуналних и верских школа. У великом 
броју се отварају занатске и трговачке школе, да би се опслужиле локалне зана-
тлије. У селима поред основних школа, функционисале су и пољопривредне 
продужне школе. У овим школама усавршавала је своје знање омладина која је 
хтела да се бави пољопривредом. У школи би се упознавали са најновијим тех-
ничким достигнућима на пољу пољопривреде и са најновијим методама прои-
зводње, учили су воћарство и виноградарство. Девојке су поред ручног рада 
училе и о разноврсној исхрани и конзервирању животних намирница.
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Развој технике и привреде на крају 19. века није могао да заобиђе ни школе. 
Тада се појављује осветљење на гас, па убрзо и електрична енергија. Писаћа 
машина и телефон исто тако, брзо улазе међу школске зидове.

Процес национализације школа имао је за последицу велико улагање у 
школство. Скоро у сваком месту грађене су нове школске зграде. Број забави-
шта брзо је растао и на селу и у граду. На пример, до Првог светског рата у 
Жомбољу је изграђено пет забавишта а Великом Бечкереку чак седам. У заба-
виштима су радиле васпитачице, а у школама су у већем броју запошљаване 
учитељице, али то је био изузетак, да се за девојке отворају занатске школе како 
се то догодило у Великом Бечкереку.

Цркве су имале своје право у које није смело да се меша ни Министарство, 
иако је за црквене одлуке давало сагласност. О овоме сведоче нпр. избор кати-
хета: право је припадало само бискупији или епархији, не школском надзорни-
штву, чак ни Министарство није имао право да се меша. Исто тако, наплаћива-
ње црквених давања била је унутрашња ствар Цркве.

Последице првог светског рата уочавају се и у школству, највише као не-
достатак наставног особља, мањак огрева, употреба школских зграда у војне 
сврхе итд.

Аналитички инвентар

Уводни текст Школство у време дуализма у Краљевини Угарској, први пут 
у овом облику и на српском језику, доноси сажети преглед школског система из 
времена рада ствараоца грађе: Закон о народном школству, Развој народног 
образовања 1867–1918, Образовни систем у дуализму (забавишта, основне на-
родне школе, занатске школе, грађанске школе, средње школе, високо образо-
вање и образовање наставника, школски надзорници Торонталске, Тамишке и 
Бачко-бодрошке жупаније, са одговарајућом табеларним прилозима).

Књига обухвата девет кутија фонда (9–17): 9. Велика Теремија, Велики 
Бечкерек; 10. Велики Бикач, Велики Гај, Велики Комлош, Велики Семиклуш, 
Велико Средиште; 11. Вепровац, Вилово, Влајковац, Војводинци, Војловица, 
Врбас; 12–13. Вршац; 14. Гајдобра, Гаково, Гара, Гардиновци, Гатаја, Гертењеш, 
Глогоњ, Гложан, Горња Мужља, Горњи Елемир, Горњи Ковиљ, Горњи Сенти-
ван, Госпођинци, Гребенац, Гудурица; 15. Даутово, Дебељача, Дежан, Делибла-
то, Дероње, Деспот Сент Иван, Дета, Дињаш, Добрица, Долац, Долово, Доњи 
Елемир, Доњи Ковиљ, Дорослово, Дубовац; 16. Ђала, Ђерђхаза, Ђулвес, Ђир, 
Ђулафалва, Ђурђево, Ерегфалу, Ержебетлак, Ернестхаза, Ечка, Жабаљ, Жиг-
мондфалва; 17. Жомбољ. Грађа је неуједначено сачувана, и по местима и по 
годинама.
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Садржај фонда је пренесен у виду аналитичких описа који подразумева 
појединачну обраду сваког предмета у фонду, са описом садржаја као најбит-
нијег дела. Формални елементи су заједнички док је опис дат упоредо на срп-
ском и мађарском језику. Док део описа на мађарском задржава језик, ортогра-
фију и облике из оригинала, дотле је српски део прилагођен српском језичком 
узусу, са транскрибованим именима лица и насеља.

Број слеве стране испред текста описаног предмета представља архивску 
сигнатуру предмета, односно број предмета у оквиру кутије. Подаци о датуму 
и месту настанка налазе се у горњем левом углу изнад текста описа. Број наве-
ден у горњем десном углу изнад текста означава изворну сигнатуру, односно 
регистратурску ознаку архивске јединице. У доњем левом углу наведена је 
атрибуција језика, а у десном углу број листова у предмету.

Именски регистар даје детаљније податке о наведеном лицу (занимање, 
функција, титула, пребивалиште и др.), који су значајни за разумевање садржа-
ја докумената у којима се појављују. Списак географских појмова у Географ-
ском регистру није оптерећен местима у којима се налазила нека централна 
верска или образовна институција, нпр. код Калочке надбискупије није наве-
дено и место Калоча, као ни град Сегедин када се у тексту наводи Главна ди-
рекција школског округа у Сегедину. Ове институције наведене су у Предмет-
ном регистру. Одреднице Предметног регистра сложене су азбучно/абецедно у 
оквиру већих тематских група и подгрупа, које су посебно прилагођене за ово 
издање: институције, установе и организације (министарства, школски надзор-
ници, црквене институције, жупаније, судство), школе, службеници, школски 
фондови, остале институције и службе, школска питања (опремање школа и 
стручних кабинета, помоћ, наставне и школске активности, кадровска питања, 
изградња, правна питања, финансије) и остало.

*
Проучавајући садржај докумената овог фонда, преко јасних и концизних 

аналитичких описа, може се закључити да је његова грађа занимљива, не само 
истраживачима школства и просветних питања, него и свима који се баве про-
учавањем прошлости насеља, историјом породица, националним покретима, 
грађевинарством, привредом или демографијом. Истина, грађа је често ша-
блонског карактера, везана за административна и текућа питања (финансира-
ње, поправке, конкурси, изградња, набавка, помоћ, примена закона) али се у 
њој налазе и специфични и важни подаци о: прославама, развоју технике, ак-
туелним питањима, локалним проблемима, болестима и др.

Архив Војводине, у духу своје основне функције заштите архивске грађе, 
са намером да је што више приближи истраживачима и корисницима, и на овај 
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начин садржајно веродостојно преноси сведочанства времена. Ауторка, Жужа-
на Мезеи (виши архивист у Архиву Војводине, пензионисана 2019) и сарадници 
су се потрудили да изворни архивски материјал постане доступан за проуча-
вање, познавање и разумевање. Сигурни смо да ће ово електронско издање 
бити одлично полазиште за проучавање прошлости школства, народа, насеља, 
демографије, привреде и разних других истраживања. Жеља нам је да га што 
чешће користе научни радници, истраживачи и други корисници архивске 
грађе као аутентичан путоказ за њено истраживање, коришћење и тумачење.
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Историјски архив Зрењанин
Србија

КЛИО НА РЕМОНТУ 

Дејан Ристић, Митови српске историје, Вукотић медиа, Београд 2019, 237 стр.

Као што свака машина или аутомобил након дужег коришћења или во-
жње изискује генерални преглед, поправку и/или преправку, није наодмет 
повремено преиспитивање и евентуална корекција наших сазнања и пред-
става о прошлости, нарочито сопственој. Уместо о аутомеханичарској опе-
рацији, како би се то на основу горњег наслова могло помислити, овај прилог 
говори о критичком преиспитивању и исправљању („ремонту”) историјских 
чињеница („Клио”) из прошлости српског народа, које се налази у фокусу 
књиге Дејана Ристића Митови српске историје и представља њен лајтмотив. 
У питању је наслов који долази у тренутку када се историографија и историј-
ска наука суочавају са великим изазовима, уз још увек нерашчишћене проблеме 
наслеђене из претходних деценија. Њега би у сваком случају требало схвати-
ти у контексту борбе између Чињенице и Мита, Стварног и Измишљеног, 
Науке и Псеудонауке – сукоба који се у српској историографији одвија још од 
друге половине XIX века и обрачуна ученог Илариона Руварца са припадни-
цима тзв. романтичарске школе. Овај конфликт је од Руварчевог времена 
јењавао и разбуктавао се, попримао различите облике и мењао своје фрон-
тове: раније вођен на страницама дневне штампе и стручне периодике, данас 
се пренео на небројена виртуелна бојишта друштвених мрежа, блогова, фо-
рума и портала, где свако све зна најбоље и где је свакоме пружена једнака 
шанса да буде историчар. Тако су се неограничене могућности које пружа 
интернет показале као мач са две оштрице за историју која је, пре или касни-
је, морала пронаћи своје место у том невидљивом, а данас опет толико ути-
цајном медију. Ушавши у тај огромни (не)видљиви простор, она се – више 

1 Filip Krčmar, Historical Archives of Zrenjanin, Serbia
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него икад – изложила опасностима некритичког промишљања, покушајима 
ревизије, те пласману тенденциозних, неистинитих и полуистинитих исто-
ријских података и тумачења.

Свему овом требало би додати и незајажљиви медијски сензационализам 
који не преза од пласирања нетачних и искривљених историјских чињеница, те 
саморекламерство појединих (надри)историчара, маскираних у политичке 
аналитичаре и тв лица сличних занимања. Дилетантизам и вулгаризација 
историје нарочито су били присутни у протеклих неколико година, током обе-
лежавања значајних јубилеја везаних за Први светски рат.

Последњи велики обрачун у борби између Историје и Псеудоисторије оди-
грао се пре скоро две деценије, када се проф. др Радивој Радић, истакнути ви-
зантолог и професор Београдског универзитета супротставио тзв. аутохтони-
стичкој школи на челу са Јованом И. Деретићем, Олгом Луковић Пјановић, 
Слободаном Јарчевићем и још неколицином квази-историчара. Радић је својом 
књигом Срби пре Адама и после њега. Слово против новоромантичара, писа-
ном елегантним и приступачним стилом, таксативно и критички преиспитао, 
а затим и оспорио учења аутохтонистичке школе, чији су постулати и идеје 
дотле већ задобили значајну пажњу (па и кредибилитет код) једног дела домаће 
јавности, укљештеног свакодневним социјалним ломовима и потресима с кра-
ја прошлог века. И поред тога што су деретићевци и даље остали присутни у 
јавном дискурсу и животу, понајвише кроз популистичку паролу Срби, народ 
најстарији, Радић их је веома ефикасно дискредитовао, показавши се на тај 
начин као доследан настављач Илариона Руварца и школе критичке историо-
графије.

I

Као наставак борбе са псеудоисторичарима ваљало би разумети и књигу 
Митови српске историје Дејана Ристића, која заокружује ауторов јавни анга-
жман и рад на раскринкавању и демистификацији широко распрострањених и 
дубоко укорењених историјских нетачности, заблуда и погрешних тумачења. 
Тај се јавни ангажман манифестовао у бројним наступима у електронским ме-
дијима са националном фреквенцијом, као и саопштењима у штампаним ме-
дијима са великим тиражом и широком читалачком публиком. У ова послед-
ња, спадају фељтони које је Ристић уређивао у дневном листу Блиц током про-
лећа и лета 2019, под насловом „Сви српски митови и Осам векова непрекидне 
молитве”, а који су послужили као основа за књигу Митови српске историје. 
Такође, упечатљива је била и његова критика пројекта под насловом „Слава 
Београду, слава Србији”, у оквиру ког је широм српске престонице постављено 
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преко 120 билборда са различитим мотивима из српске средњовековне историје. 
Заједно са колегом Александром Узелцем, Ристић је аргументовао указао на 
бројне грешке и пропусте у визуелним и текстуалним садржајима овог пројек-
та, дајући пример како у суштини добра идеја са „историјском подлогом” услед 
дилетантске реализације ствара контраефекат и у крајњем исходу резултује 
„уобразиљом, инспирисаном историјом, али без утемељења у њој”.2 

Критичко (пре)испитивање историјских садржаја и митова, њихову деми-
стификацију и разбијање, указивање на неодрживост и неисторичност бројних 
наратива дубоко укорењених у српској јавности и обрађених у поменутим 
фељтонима, Ристић је одвео корак даље и заокружио у књизи Митови српске 
историје. У њој он „анализира историчност нечега што је у доброј мери бивало 
измаштано током наше даље, али и ближе прошлости”.3 Стављајући под лупу 
добро познате или мање познате и укорењене историјске наративе, Ристић их 
лишава сновиђења, фантазија и мегаломанских тумачења одвећ типичних за 
наше (српско), али и шире (балканско) поднебље. Своје преиспитивање срп-
ских митова он темељи на расположивим и очуваним историјским изворима, 
који не остављају простора сумњи и/или погрешној интерпретацији. Обрачу-
навајући се са историјским нетачностима, тенденциозним тумачењима и наци-
оналистичким конструктима, Ристић зналачки и успешно скида неисторичне 
наслаге накнадно набацане на значајне догађаје и личности из српске средњо-
вековне, али и нововековне историје. Прихватајући се овог нимало једностав-
ног, али надасве корисног и пожељног задатка, он истовремено – свесно или 
несвесно – преузима на себе стално присутан и високи ризик етикетирања од 
стране оних којима национални митови представљају основну прехрану и по-
гонско гориво. Отуда се као уобичајена реакција на критичко преиспитивање 
српске прошлости и књигу попут Митова јавља агресивно, често вулгарно и 
хистерично етикетирање аутора као „издајника”, „изрода”, „Сорошевог плаће-
ника”, „припадника бечко-берлинско-ватиканске историографске школе”, а у 
новије време – „аутошовинисте” или „другосрбијанца”. У питању је нерацио-
нална и неутемељена реакција на свакога ко прави отклон од оне историје која 
се још увек није у потпуности одвојила од књижевности и књижевног, бајкови-
тог и романескног, а коју су својевремено регистровали и сами великани срп-
ске књижевности ХХ века, попут Милоша Црњанског (Гладан и крвав је народ 

2 „Istoričnost u vizuelnim i tekstualnim sadržajima projekta Slava Beogradu! Slava Srbiji!”, prvipr-
vinaskali.com, 6. јун 2019. Приступљено: 18. априла 2020. Такође види: „Stefan Nemanja postao 
despot: Na istorijskim bilbordima se potkrala i jedna greška”, blic.rs, 5. јун 2019. Приступљено: 18. 
априла 2020; „Dan posle postavljanja: Kako Stefan Nemanja despot, to ne bi pogrešio ni učenik”, bizlife.
rs, 5. јун 2019. Приступљено: 18. априла 2020. 

3 Дејан Ристић, Митови српске историје, Београд 2019, 9.
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мој / А сјајна прошлост је лаж4) или Добрице Ћосића („Ми лажемо да бисмо 
обманули себе. Лажемо маштовито, стваралачки и инвентивно”). Ристић скре-
ће пажњу на измишљене славне епизоде из прошлих времена, и/или указује на 
оне мање славне и не баш популарне моменте, свестан да је то истински посао 
и задатак историчара: „Не преостаје ништа друго него да свако од нас понаособ 
одговори на питање да ли је коначно дошло време да ту урбану измишљотину, 
једном за свагда, препустимо прошлости или ћемо и даље упорно и тврдоглаво 
наставити да се самообмањујемо некаквим теоријама завере и псеудоисториј-
ским урбаним легендама. Ми историчари немамо никакву дилему”.5 У једном 
каснијем интервјуу, још је јасније и сликовитије раздвојио оно Митско и Изми-
шљено од Историјског и Стварног: „Иако смо с правом поносни на своју исто-
рију, када поставимо неколико питања суграђанима, видимо да се ради о гото-
вим формулацијама које се упорно понављају, међутим, иза тих формулација 
не стоји базично и темељно знање и разумевање догађаја и епохе (...) Бавимо се 
и данас озбиљном митоманијом. Читав низ шарлатана постоји у Србији 
који су врло агресивни и врло присутни и они производе и продукују мито-
ве (...) Сада смо у епохи када бескрајно много митова сами измишљамо, увије-
мо их у обланду и пошто је то милозвучно и п(л)итко, наши сународници по-
чињу озбиљно да бркају историјску и митску стварност”.6  

II

Митови започињу Уводним размишљањима (стр. 5–9), у којима је изложен 
предмет књиге („анализа историчности нечега што је у доброј мери бивало из-
маштано током наше даље, али и ближе прошлости”) и жеља, односно циљ 
аутора: „да заинтересованима понуди осврт на поједине драгоцене сегменте 
националне прошлости и културног наслеђа који се, уистину, налазе на разме-
ђи историјске стварности и традиције, односно легенде и мита”.7 Следи дваде-
сет поглавља (стр. 11–234) у којима Ристић под знак питања ставља и критички 
пропитује исто толико дубоко укорењених представа и уврежених, мада не и 
тачних мишљења о појединим личностима и догађајима из средњовековне, но-
вовековне, али и историје српског народа у 20. веку. Свака од тих целина запо-
чиње краћим, мање или више поетски интонираним насловом који указује на 

4 Стихови из песме Спомен Принципу, који је у исто време и јунак једног поглавља Ристиће-
ве књиге (прим. Ф. К.).

5 Д. Ристић, нав. дело, 157.
6 „Историчар Дејан Ристић: И данас се бавимо озбиљном митоманијом”, rts.rs, 29. новембар 

2019, приступљено: 4. марта 2020.
7 Д. Ристић, нав. дело, 9.
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њену садржину, на који се надовезују прецизно постављено питање – изазов 
дотичном миту и одговарајућа графичка илустрација младог уметника Николе 
Радосављевића (рођ. 1991). Завршни сегмент књиге чине Белешка о аутору (стр. 
235); Белешка о аутору илустрација (стр. 236), уз Препоручену литературу (стр. 
237–238), којом је надомештен изостанак критичко-научног апарата из главног 
излагања; ово је и разумљиво, ако се узме у обзир „питак” стил излагања, при-
јемчив и лако приступачан широј читалачкој публици којој је књига на крају 
крајева и намењена. 

Док у појединим поглављима приказује митове који су још раније демисти-
фиковани и познати, попут издајства Вука Бранковића и наводног народног 
јунаштва Марка Краљевића (Легенда победила истину, стр. 61–73) или париске 
прославе српске победе у Косовском боју (У славу Ровина, а не Косова, стр. 
51–59), у другим есејима Ристић – разлучујући Стварно и Измишљено – саоп-
штава непријатне истине које су трн у оку дежурним псеудоисторичарима и 
националистима. Ово је нарочито приметно у поглављима о крунисању Стефа-
на Првовенчаног (Круна стигла од папе, стр. 21–29), покличу који се сматра 
лозинком српског националног окупљања и саборности (За крст часни – сми-
слио Хрват, стр. 75–81), или о немачком заузећу српске престонице у Другом 
светском рату, потпуно скрајнутом на маргине домаће историографије (Седам 
Немаца заузело Београд, стр. 201–211). Овоме би се могла придодати и епизода 
о употреби златног есцајга на двору Стефана Немање приликом дочека немач-
ког цара Фридриха Барбаросе у Нишу; овај мит, популаризован у филму Лепа 
села, лепо горе Срђана Драгојевића, Ристић критички и минуциозно сецира, 
позивајући се нe само на све познате историјске изворе који говоре о овом су-
срету, већ и оне у којима се први пут помиње употреба прибора за јело – како 
код Срба, тако и код Немаца (Обојица јели прстима, стр. 11–19). 

Поједини митови које Ристић разобличава резервисани су за оне најлако-
верније и спадају у домен кафанских теорија завера. Такав је случај са причама 
о смрти војводе Петра Бојовића (Ни тучен, ни мучен, ни затваран, стр. 213–225), 
батинама које је Винстон Черчил добио од мајора Војислава Танкосића (Черчил 
заобишао Београд, стр. 151–157), масонском карактеру споменика Незнаном ју-
наку на Авали (Сребрни чекић није доказ, стр. 189–199), или изостанку петокра-
ке са гроба Јосипа Броза Тита (Хтео да личи на Рузвелта, стр. 227–234). С друге 
стране, Ристић се храбро ухватио у коштац и са појединим личностима, догађа-
јима и појавама из српске прошлости на које нису имуни ни много изображени-
ји, међу које спадају и бројне његове колеге и историчари од заната, а превасход-
но они из просветних кругова. Они би се могли пронаћи и преиспитати соп-
ствено историјско знање у причама о породичном пореклу једне од најзнамени-
тијих српских средњовековних владарки (Краљица Јелена није Анжујска, стр. 
31–39), истинском обновитељу Пећке патријаршије (Мехмед-паши лажна част, 
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стр. 101–113), кривици Драгутина Димитријевића Аписа у Солунском процесу 
(На крају стрељан невин, стр. 159–169)8, или измишљеним, или погрешно при-
писаним стиховима и речима Гаврила Принципа (На зиду нема сјена, стр. 171–
177) и мајора Драгутина Гавриловића (Поклич нико није чуо, стр. 179–187) – 
историјским темама које су у наставном раду честе, понекад и незаобилазне, а 
опет, врло често прихваћене здраво за готово, без озбиљнијег критичког преи-
спитивања. У мање познате, али због тога ништа мање занимљиве митове спа-
дају недоумице око тачног места на ком почива деспот Стефан Лазаревић (Два 
деспотова гроба, 83–99), колективног причешћа српских војника уочи Косовске 
битке (У бој без причешћа, стр. 41–49), као и локације на којима су сахрањене 
главе кнеза Лазара и Карађорђа (Остале уз тело одрубљене, стр. 115–127). За чи-
таоце „романтичаре” резервисане су и две „љубавне” приповести: прва је о гро-
фу Вронском и Ани Карењиној, односно стварним историјским личностима 
који су послужили као инспирација за њихове ликове (Толстој спојио само суд-
бине, стр. 129–135). Друга је посвећена последњем владарском пару Обреновића 
и контроверзама о трудноћи краљице Драге (Убијено ипак троје, стр. 137–149).

Важно је напоменути да Ристић, разбијајући митове, нипошто не потцењу-
је нити негира њихов значај, схватајући колико су они, као глобална појава, 
потребни и присутни у сваком друштву. „Нема никакве сумње у то да не по-
стоји ниједно раздобље, нити нација и друштво којима се историчари баве, а да 
нису уочени бројни примери измишљања традиције”.9 Управо ово измишљање 
традиције – како га је својевремено дефинисао Е. Хобзбаум – Ристић прихвата 
као разумљиву потребу сваког народа да успостави и/или обнови „временом 
искидане нити историјског, културолошког, језичког, идентитетског, верског 
или државотворног континуитета”.10 Његов циљ, међутим, није конфронтаци-
ја народне традиције / митова са једне и научне историографије с друге стране, 
већ указивање на (не)историчност у појединим појавама за које највећи део 
наших сународника истински верује да су утемељене у чињеницама (подв. 
Ф. К.)11. Ово тим пре, што су чести случајеви употребе историјске грађе и чиње-
ница зарад „конструкције измишљене традиције савременог доба”.12

8 Личност Драгутина Димитријевића Аписа и његова улога у националној историји накнад-
но је актуелизована мини-серијалом од три епизоде, емитованом на Радио-телевизији Србије у 
марту 2020. године, недуго након појаве Ристићеве књиге. За овај серијал говорили су еминент-
ни домаћи историчари Миле Бјелајац, Сузана Васиљевић, Дубравка Стојановић, Бранка Прпа, 
Предраг Ј. Марковић, Милош Ковић, Слободан Марковић и Данило Шаренац. „Trodelna serija 
Apis na RTS-u”, tvinemania.rs, Приступљено: 17. априла 2020.

9 Дејан Ристић, нав. дело, 8.
10 Исто, 5.
11 Исто, 7.
12 Исто, 8.
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III

Пре, а и после успешног представљања на 64. београдском Сајму књига (24. 
октобар)13, Митови српске историје су за врло кратко време промовисани ши-
ром Србије, али и у иностранству. Почев од јесени 2019, представљени су чита-
лачкој публици у Крагујевцу (Народна библиотека „Вук Караџић”, 3. октоба-
р)14, Врању (Дом војске, 11. октобар)15, Чачку (Народни музеј, 17. октобар)16, 
Тополи (Народна библиотека „Радоје Домановић”, 12. новембар)17, Врњачкој 
Бањи (Народна библиотека „Др Душан Радић”, 19. новембар)18, Куршумлији 
(Народна библиотека, 22. новембар)19, Тителу (Народна библиотека „Стојан 
Трумић”, 26. новембар)20, Крушевцу (Народни музеј, 12. децембар)21, Лесковцу 

13 „64. Sajam knjiga u Beogradu: Predstavljanje knjige istoričara Dejana Ristića Mitovi srpske is-
torije”, mediasfera.rs. Приступљено: 18. априла 2020; „Uspešan nastup na Sajmu knjiga”, vukoticme-
dia.rs, 28. октобар 2019. Приступљено: 18. априла 2020.

14 „Narodna biblioteka: Mitovi srpske istorije”, prviprvinaskali.com, 1. октобар 2019. При-
ступљено: 16. априла 2020; „Najveći mitovi srpske istorije u kragujevačkoj biblioteci”, pressek.rs, 2. 
октобар 2019. Приступљено: 16. априла 2020; „Mitovi srpske istorije: Predstavljanje u Kragujevcu”, 
prviprvinaskali.com, 3. октобар 2019. Приступљено: 16. априла 2020.

15 „Predstavljanje knjige Dejana Ristića Mitovi srpske istorije”, carsija.rs, 7. откобар 2019. Присту-
пљено: 15. априла 2020; „U petak promocija knjige Mitovi srpske istorije u Domu vojske”, vranjenews.
rs, 9. октобар 2019. Приступљено: 15. априла 2020; „Представљени Митови српске историје 
Дејана Ристића”, vranjskaplustv.rs, 12. октобар 2019. Приступљено: 15. априла 2020.  

16 „Predstavljanje knjige istoričara Dejana Ristića Mitovi srpske istorije”, 11. октобар 2019. При-
ступљено: 16. априла 2020; „Промовисана књига историчара Дејана Ристића Митови српске 
историје”, rtvgalaksija.rs, 21. октобар 2019. Приступљено: 16. априла 2020; „Knjiga Mitovi srpske 
istorije predstavljena u Čačku”, regionalnevesti.com, 19. октобар 2019. Приступљено: 18. априла 
2020.

17 „Представљање књиге историчара Дејана Ристића Митови српске историје”, glaszapad-
-nesrbije.rs, 12. новембар 2019. Приступљено: 16. априла 2020.

18 „Дејан Ристић – Митови српске историје“, vrnjackabiblioteka.org.rs, 14. новембар 2019. 
Приступљено: 16. априла 2020.

19 „Промоција књиге „Митови српске историје” аутора Дејана Ристића”, kursumlija.org, 
14. новембар 2019. Приступљено: 15. априла 2020; „Održana promocija knjige „Mitovi srpske 
istorije“ istoričara Dejana Ristića”, toplicke.com, 23. новембар 2019. Приступљено: 15. априла 
2020. 

20 „Књига Дејана Ристића представљена у Тителу”, dnevnik.rs, 2. децембар 2019. Приступље-
но: 15. априла 2020; Стево Диклић, „У НБ „Стојан Трумић” Тител представљена књига Дејана 
Ристића Митови српске историје”, ravnica.info, 26. новембар 2019. Приступљено: 15. априла 
2020.

21 M. P., „Predstavljanje knjige istoričara Dejana Ristića: Mitovi srpske istorije”, krusevacpress.com, 
11. децембар 2019. Приступљено: 15. априла 2019; „U Narodnom muzeju promovisana knjiga Dejana 
Ristića Mitovi srpske istorije, rtk.rs, 12. децембар 2019. Приступљено: 15. априла 2020; „Представља-
ње књиге Митови српске историје”, nmks.rs, приступљено: 15. априла 2020.
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(Библиотека „Радоје Домановић”, 13. децембар)22, Кучеву (Центар за култу-
ру „Вељко Дугошевић“, 24. децембар)23. У наредној, 2020. години, књига је 
представљена читалачкој публици у Шапцу (Културни центар, 5. фебруа-
р)24, Младеновцу (Центар за културу и туризам, 6. фебруар)25, Старом Селу 
код Велике Плане (Дом културе „Влада Марјановић”, 12. фебруар)26, Врбасу 
(Народна библиотека „Данило Киш”, 21. фебруар)27, те Косовској Митро-
вици (Филозофски факултет, 25. фебруар)28. Када је реч о иностранству, 
крајем 2019. Митови су се представили читалачкој публици у Скопљу (Дом 
културе „Кочо Рацин”, 14. децембра)29 и Солуну („Kafodeio Eliniko”, 15. де-
цембар), а почетком 2020. и у Источном Сарајеву (26. јануар)30. Импреси-
ван и маркетиншки одлично осмишљен низ промоција прекинут је у мар-
ту, услед пандемије вируса ковид-19, увођења ванредног стања и забране 
јавног окупљања која је уследила недуго затим. И поред тога, Митови су 
имали добар публицитет и представљени су не само у штампаним, већ и у 
електронским медијима са националном покривеношћу. Између интервјуа 

22 „Noć knjiga i promocija knjige Mitovi srpske istorije u petak u Narodnoj biblioteci”, dnevnikjuga.
rs, 12. децембар 2019. Приступљено: 15. априла 2019; „Predstavljena knjiga istoričara Dejana Ristića 
Mitovi srpske istorije”, tv4s.rs, 14. децембар 2019. Приступљено: 15. априла 2020. 

23 E. B., „Mitovi srpske istorije pred Kučevljanima”, ebranicevo.com, 23. децембар 2020. Присту-
пљено: 15. априла 2020; „Mitovi srpske istorije u Zavičajnoj galeriji u Kučevu”, boom93.com, 23. де-
цембар 2019. Приступљено: 15. априла 2020; „Promocija knjige Mitovi srpske istorije”, 
homoljskimotivikucevo.org. Приступљено: 15. априла 2020. 

24 „Mitovi srpske istorije”, sabac.tv, 3. фебруар 2020. Приступљено: 15. априла 2020; „Mitovi 
srpske istorije”, glaspodrinja.rs, 4. фебруар 2020. Приступљено: 15. априла 2020; „Promocija knjige. 
Mitovi srpske istorije”, glaspodrinja.rs, 13. фебруар 2020. Приступљено: 15. априла 2020.

25 „Mladenovac: Promocija knjige Mitovi srpske istorije”, youtube.com (tvjasenica), 12. фебруар 
2020. Приступљено: 18. априла 2020.

26 „Promocija knjige Mitovi srpske istorije u Domu kulture u Starom Selu”, tvjasenica.rs, 10. фебру-
ар 2020, Приступљено: 15. априла 2020.

27 „Obeležavanje Dana Narodne biblioteke „Danilo Kiš” 21. februara”, nasemesto.rs, 19. фебруар 
2020, приступљено: 15. априла 2020.

28 „Filozofski fakultet: Predstavljanje knjige istoričara Dejana Ristića Mitovi srpske istorije”, 
radiokontaktplus.org, 23. фебруар 2020. Приступљено: 15. априла 2020; „Kosovska Mitrovica: 
Promocija knjige Mitovi srpske istorije”, alternativna.com, 25. фебруар 2020. Приступљено: 15. апри-
ла 2020; „Promocija knjige Mitovi srpske istorije večeras na Filozofskom fakultetu”, radiokontaktplus.
org, 25. фебруар 2020. Приступљено: 15. априла 2020; „Promocija knjige Mitovi srpske istorije Dejana 
Ristića”, radiomitrovicasever.com, 26. фебруар 2020. Приступљено: 15. априла 2020.

29 „Преглед програмских активности Српског културно-информативног центра Спона у 
2019. години”, ssr.org.rs, 16. јануар 2020. Приступљено: 15. априла 2020.

30 „I. Sarajevo: U subotu i nedjelju manifestacija Tragom Svetosavlja”, princip.news, 22. јануар 
2020. Приступљено: 15. априла 2020; „U Istočnom Sarajevu počinje dvodnevna manifestacija Tragom 
Svetosavlja”, princip.news, 25. јануар 2020. Приступљено: 15. априла 2020.
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и приказа у Политици,31 Данасу,32 Српском телеграфу,33 Новом магазину34 и 
другим штампаним и онлајн-медијима,35 Ристић је у својим јавним наступи-
ма на локалним, регионалним и медијима са националном фреквенцијом на-
ставио да представља своју књигу, разбијајући успут митове и заступајући 
историјску истину у суочавањима са контроверзним дневно-политичким до-
гађајима са историјском позадином који би се у том тренутку нашли у центру 
пажње. Осим побијања неутемељених и нетачних, али поново пласираних 
тврдњи о насилној смрти војводе Петра Бојовића, које су поново добиле пу-
блицитет о годишњици његовог рођења почетком 2020, Ристић је дигао свој 
глас и поводом именовања улице у Београду по Емилу Першки,36 затим, про-
тив спорног Закона о слободи вероисповести у Црној Гори37 и тзв. Апела 88 
који га је пратио,38 као и против „новог таласа псеудоисторије и митоманског 
тзв. новоромантизма”, оваплоћеног у антисемитском, ксенофобном и псеудо-
историјском деловању Удружења „Милош С. Милојевић”.39 

Остаје нада да ће ова, али и многа друга контроверзна питања из српске 
историје у ближој или даљој будућности бити подвргнути темељној критичној 

31 Димитрије Буквић, „Од златне виљушке до долине јоргована”, politika.rs, 13. октобар 2019. 
Приступљено: 18. априла 2020.

32 Aleksandra Čabraja, „Razdvajanje mita od činjenica”, danas.rs, 22. децембар 2019. Присту-
пљено: 18. априла 2020. 

33 Dejan Ristić novom knjigom otkriva istinu o 20 najpoznatijih istorijskih mitova u koje Srbi ve-
ruju, Srpski telegraf, 28. avgust 2019; „Mitovi u koje Srbi slepo veruju”, Srpski telegraf, 5. decembar 2019.

34 „Dejan Ristić: Upotreba i zloupotreba mita”, novimagazin.rs, 22. новембар 2019. Приступљено: 
18. априла 2020.

35 „Mitovi srpske istorije: Političari ne prezaju od kreiranja davne prošlosti”, b92.net, 14. новембар 
2019. Приступљено: 18. априла 2020.

36 „Istoričar Dejan Ristić o ulici Emila Perške: To je uvredljivo za srpski narod”, rs.n1info.com, 28. 
новембар 2019. Приступљено: 15. априла 2020.

37 „Akademska zajednica poslala apel da se reši kriza u Crnoj Gori”, rs.n1info.com, 4. јануар 2020. 
Приступљено: 15. априла 2020; „Apel akademske zajednice za rešavanje krize u Crnoj Gori”, danas.
rs, 4. јануар 2020. Приступљено: 15. априла 2020; „Još jedan apel za izmenu crnogorskog zakona o 
slobodi veroispovesti”, politika.rs, 5. јануар 2020. Приступљено: 15. априла 2020; „Za istoričara De-
jana Ristića nema dileme: Jedina autokefalna samostalna pravoslavna crkva u Crnoj Gori je SPC”, sr-
bijadanas.com, 7. јануар 2020. Приступљено: 15. априла 2020; „Ristić za RTS: Politički napad na 
istorijske činjenice u Crnoj Gori”, rts.rs, 7. јануар 2020. Приступљено: 15. априла 2020.

38 „Историчари о Апелу 88: Забрињавајуће фалсификовање историје”, rtv.rs, 6. јануар 2020. 
Приступљено: 15. априла 2020; „Istoričari o Apelu 88: Falsifikuju istoriju i potpiruju antisrpsku 
kampanju”, b92.net, 6. јануар 2020. Приступљено: 15. април 2020; „Odgovor na Apel 88: Intelektualci 
i građanski aktivisti iz cijelog svijeta stali u zaštitu prava SPC u Crnoj Gori”, politikon.rs. Приступље-
но: 15. априла 2020.

39 „Apel protiv novog talasa pseudoistorije i mitomanije”, seecult.org, 25. новембар 2019. Присту-
пљено: 15. априла 2020; Дарко Момић, „Срби (ни)су најстарији народ”, glassrpske.com, 7. децем-
бар 2019. Приступљено: 15. април 2020.
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анализи, на сличан начин као што је то урађено у књизи Митови српске исто-
рије. То посебно важи за историју српског народа у ХХ веку, а поготово за лич-
ности и догађаје везане за Други светски рат, којима се Ристић такође бавио. 
Реч је о темама које данас – можда више него икад – изазивају велику пажњу, 
несугласице и размимоилажења, просто вапећи за објективним научним при-
ступом.   
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Зоран Стевановић1

Архив Војводине (Нови Сад)
Србија

ИЗВЕШТАЈ О ДОСАДАШЊЕМ РАДУ 
НА ПРОЈЕКТУ СРПСКЕ ПРИВИЛЕГИЈЕ

Према плану Архива Војводине, од новембра 2018. до новембра 2020. годи-
не, обављани су послови у оквиру пројекта Српске привилегије, чији је основни 
циљ објављивање публикације са свеобухватним прегледом српских привиле-
гија у време Краљевине Угарске и Хабзбуршке монархије. Издавач публикације 
ће бити Архив Војводине, као извршни издавач, у саиздаваштву са Издавачком 
установом Епархије бачке Беседа. Аутор публикације је Зоран Стевановић, 
виши архивист, а стручни редактор Весна Башић, архивски саветник.

Први део публикације чиниће уводна студија монографског карактера о 
историјским околностима, од средњег века до 1848. године, и простору на којем 
су Срби добијали владарске привилегије, као и о самом појму и значају приви-
легијалних докумената. У централном делу публикације ће бити приказани 
снимци привилегијалних докумената, које су угарски и аустријски владари (из)
давали Србима, или областима, територијама и насељеним местима где су 
Срби живели, где су кроз историју формирали свој културни и етнички про-
стор и где је њихово присуство било од значаја са различитих аспеката: бројно-
шћу, начином живота, утицајем на развој културе и црквени живот, али и дру-
штвеном улогом, политичким положајем, војним ангажовањем, радом и живо-
том знаменитих историјских личности. Уз снимке, биће објављени и детаљни 
описи садржаја документа. С обзиром на то да ће документа бити систематизо-
вана у тематске целине, свака целина ће садржати краћу студију о значају при-
вилегијалних докумената која су њом обухваћена. На крају публикације, обја-
вићемо попис докумената и установа у којима се чувају и стручно одржавају, 
регистре (именски и географски), попис литературе и резимеа на више страних 
језика.

1 Zoran Stevanović, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
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Узимајући у обзир постављене циљеве, Зоран Стевановић, руководилац 
Пројекта, организовао је и заједно са сарадницима обављао послове на истра-
живању, снимању, обрађивању и описивању архивске грађе, односно писао 
уводну студију монографског карактера и научне студије за тематске целине. У 
досадашњем раду на Пројекту, примарно је било истраживање архивске грађе 
у земљи и иностранству, затим анализа грађе и закључци.

Као сарадници, у Пројекту су до сада учествовали: Весна Башић, архивски 
саветник, Дејан Јакшић, архивски саветник, Жужана Мезеи, виши архивист, 
Дејан Маодуш, виши архивист, Павловић Александар, архивски помоћник I 
врсте, Владимир Мучибабић, фотограф, Сања Демировић и Арпад Биркаш Ко-
вач, сви из Архива Војводине, као и Ђерђ Мор, филигранолог из Новог Сада, 
члан Мађарског удружења за историју папира и воденог знака, у Будимпешти. 
У Пројекту учествују и рецензенти: проф. др Дејан Микавица, проф. др Владан 
Гавриловић, проф. др Борис Стојковски, сва тројица са Филозофског факулте-
та Универзитета у Новом Саду, и др Петар Крестић, научни саветник на Исто-
ријском институту у Београду. Осим рецензената, сталне консултације су оба-
вљане са академиком Василијем Ђ. Крестићем, управником Архива САНУ, др 
Мирославом Перишићем, директором Архива Србије, проф. емер. Антуном 
Маленицом, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, проф. др Петером 
Рокаијем, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, проф. др Олгом 
Зиројевић, стручњаком за оријенталистику и историју Османског царства (у 
пензији, а живи у Београду и Швајцарској), мр Душицом Грбић, археографом 
саветником у Библиотеци Матице српске, и другим стручњацима. 

Истраживање архивске грађе. Најпре обухвата преглед стручне литера-
туре, разних зборника докумената, монографија, стручних и научних текстова 
у којима су архивска документа објављена, тумачена, коментарисана, описана 
или поменута. У библиотекама у Републици Србији, дигиталним библиотекама 
у земљи и иностранству и путем других онлајн извора, на одбиру и прегледу 
литературе радили су Зоран Стевановић и Весна Башић, а поред њих такође на 
прегледу Жужана Мезеи и врло кратко Арпад Биркаш Ковач. Прегледано је 
више од 500 библиотечких јединица. У одбиру литературе, од велике помоћи 
су биле консултације са рецензентима, нарочито са проф. др Борисом Стојков-
ским. Посебно корисне савете у вези са литературом дала је мр Душица Грбић.

Најважнији део истраживања архивске грађе је непосредни преглед и увид 
у архивска документа, уз коришћење информативних средстава (свих врста), 
база података и информационих система. У Републици Србији, Зоран Стевано-
вић је прегледао око 30 архивских фондова и збирки, и то у Архиву Војводине, 
Историјском архиву Града Новог Сада, Историјском архиву Сомбор, Историј-
ском архиву Суботица, Историјском архиву Сента, Историјском архиву Зрења-
нин, Историјском архиву Кикинда, Архиву САНУ у Београду и Архиву САНУ 
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у Сремским Карловцима. У Републици Хрватској, истраживање је спроведено 
у Хрватском државном архиву, а преглед десет фондова и збирки су обавили 
Зоран Стевановић и мр Дејан Јакшић. Истраживања у Румунији су обухватила 
преглед 35 фондова и збирки Националног архива Румуније – Служба Тами-
шке жупаније, односно Музеја Баната, у Темишвару. Истраживање и преглед 
грађе су обавили Зоран Стевановић и мр Дејан Јакшић. Архивску грађу у Ма-
ђарској, девет фондова и збирки Арпад Музеја, у Српском Ковину, и Мађарског 
националног архива – Архива Пештанске жупаније, у Будимпешти, истражили 
су и прегледали Зоран Стевановић, Весна Башић и Ђерђ Мор, а још седам фон-
дова Мађарског националног архива (Земаљски архив, у Будимпешти, и Архив 
Чонградске жупаније, у Сегедину) Зоран Стевановић. 

Пројекат такође подразумева да се наставе истраживања у Мађарском на-
ционалном архиву – Земаљском архиву, и да се истражи архивска грађа Ау-
стријског државног архива, у Бечу, а у зависности од резултата вероватно и у 
Грацу. С обзиром на пандемију вируса короне (COVID-19) и отежаних услова 
преласка границе, ова истраживања су за сада одложена. Припрема за истра-
живања у иностранству обавља се путем онлајн база података, архивских ин-
формационих система, информативних средстава и стручне литературе (као и 
усмених консултација и преписке са колегама у земљи и иностранству). Што се 
тиче установа у земљи, неопходна су још истраживања у Историјском архиву у 
Панчеву, Историјском архиву Бела Црква, Архиву САНУ у Сремским Карлов-
цима, Архиву САНУ у Београду и Музеју Српске православне цркве.    

На основу досадашњих истраживања евидентирано је око 400 привилеги-
јалних докумената, која ће бити објављена у публикацији, и још око 500 прате-
ћих, тематских архивских докумената с циљем ближег објашњења, тумачења и 
описивања привилегија.

Снимање архивске грађе. До сада, снимљено је око половине одабраних 
привилегијалних докумената. У Архиву Војводине, на снимању докумената су 
радили Зоран Стевановић, Весна Башић, Дејан Маодуш, Владимир Мучибабић 
и Александар Павловић. У Румунији, докумената су снимали Зоран Стевано-
вић, Драган Танасковић и мр Дејан Јакшић, а у Мађарској Зоран Стевановић и 
Весна Башић. Остала документа, снимиле су колеге из Мађарског националног 
архива, у Будимпешти, и Хрватског државног архива, у Загребу. Уз то, Ђерђ 
Мор, Зоран Стевановић и Весна Башић су у Мађарској обавили снимање и 
прецртавање водених знакова, ради утврђивања времена настанка докумената.

Обрада, тумачење и описивање архивске грађе. На обради докумената 
на немачком и латинском језику радили су Зоран Стевановић и Сања Деми-
ровић, као и мр Дејан Јакшић, повремено, у краћим периодима. До сада је 
обрађен, рашчитан, преведен и врло детаљно описан садржај око 150 приви-
легијалних докумената. Описан је и садржај око 100 других докумената, који 
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ближе разјашњавају привилегијална докумената. Од коначних резултата ис-
траживања зависи и укупан број докумената која ће бити објављена у публика-
цији, односно која још треба да буду стручно обрађена.

Писање уводне (монографске) студије и студија тематских целина оба-
вљао је Зоран Стевановић. До сада, сачињено је више радних верзија текстова, 
око сто страница, о различитим, а важним питањима из историје српских при-
вилегија. У писању је својим редакторским саветима учествовала и Весна Ба-
шић. Писање је условљено динамиком истраживања и обрађивања архивске 
грађе, као и коришћењем стручне и научне литературе.

Пратећи административни послови. Осим стручних, Пројекат захтева и 
велики број пратећих послова. Зоран Стевановић и Весна Башић су обављали 
преписку са установама културе и заштите, у земљи и иностранству, поводом 
организације истраживања (подношење захтева за истраживање, договор око 
времена доласка и боравка, утврђивање услова боравка, преписка у вези са 
плаћањем услуга скенирања); организовали путовања (комуникација са тури-
стичком агенцијом, проналажење смештаја, организација превоза, комуника-
ција са амбасадама и граничним прелазима); састављали писане извештаје на-
кон сваког истраживачког боравка; обављали куповину стручне литературе у 
земљи и иностранству са испитивањем тржишта (прикупљање понуда, препи-
ска са књижарама, утврђивање услова плаћања и испоруке); испитивали тржи-
ште услуга (проналажење услуга неопходних за Пројекат, прикупљање понуда, 
комуникација са пружаоцима услуга); делимично учествовали у састављању 
документације за јавну набавку услуга туристичке агенције; састављали тек-
стове уговора са рецензентима, сарадницима, пружаоцима услуга и књижара-
ма. Такође, састављали су и прикупљали конкурсну документацију за средства 
Министарства културе и информисања Републике Србије, где је Пројекат два 
пута добио средства, у 2019. и 2020. години; састављали писане финансијске 
извештаје о утрошеним средствима и обављали усмену комуникацију са Ми-
нистарством културе и информисања, као и са Покрајинским секретаријатом 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Аутономне 
Покрајине Војводине. На крају 2019, неутрошени део средстава добијених од 
Министарства нису вратили, већ су тражили продужење рока за реализацију 
Пројекта с обзиром на његов обим, садржај и начин рада, што им је Анексом 
Уговора и одобрено. То исто су урадити и на крају 2020, узимајући у обзир 
план истраживања у иностранству и земљи током пандемије.

Споразум са Мађарским националним архивом. У Архиву Војводине у 
Новом Саду, 9. априла 2019. године потписан је Споразум о сарадњи између 
Архива Војводине и Мађарског националног архива. Споразум су потписали 
др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине и др Чаба Сабо, генерал-
ни директор Мађарског националног архива. Поред делегација оба архива, 
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Споразум је потписан у присуству господина Владана Вукосављевића, мини-
стра за културу и информисање у Влади Републике Србије, господина Иштва-
на Пастора, председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и госпо-
ђе Драгане Милошевић, секретара за културу, јавно информисање и односе с 
верским заједницама у Влади АП Војводине. Осим општих одредби, као посеб-
на тема Споразума спомињу се и српске привилегије. У члану 7. пише: „Уговор-
не стране су се договориле да ће у складу са овим споразумом тесно сарађивати 
у циљу израде публикације, која ће садржати српске привилегије за време Кра-
љевине Мађарске и Хабзбуршке монархије, од средњег до деветнаестог века”. 
Даље се прецизира да ће Мађарски национални архив бесплатно дигитализо-
вати сву архивску грађу потребну за ову публикацију, док је Архив Војводине 
дужан да у публикацији наведе порекло архивске грађе и да Мађарском наци-
оналном архиву достави тридесет примерака публикације као поклон. Текст 
споразума саставио је Зоран Стевановић, а колегиница Мезеи га је превела на 
мађарски језик.

Сарадници и стање Пројекта. Зоран Стевановић, руководилац Пројекта, 
активно и свакодневно је укључен у све послове Пројекта од почетка, у радно 
време и ван радног времена. Жужана Мезеи је, уз остале послове, радила на 
Пројекту у почетној фази, до маја 2019, а потом је у септембру 2019. године пен-
зионисана. Мр Дејан Јакшић је активно учествовао у свим истраживањима 
грађе ван земље, осим једног, а у другим пословима Пројекта у малој мери, с 
обзиром на његове остале обавезе, задужења и послове који су обухватали: об-
раду архивске грађе других фондова, ауторство и уређивање других издања 
Архива Војводине, разраду ФУК-а, примену АРХИС-а, послове начелника оде-
љења итд. Весна Башић је била на једном истраживачком путовању и обављала 
је активно пратеће административне послове. Осим тога, у Пројекту је учество-
вала ограничено због осталих послова и задатака које је имала: уреднички, ре-
дакторски и лекторски послови за неколико десетина публикација, писање 
других текстова и извештаја, током целе године. Такође, у 2019, велики део го-
дине је била одсутна из здравствених разлога.  Ипак, колегиница Башић уче-
ствује у сталним консултацијама које води са Зораном Стевановићем, саветима 
из области филологије, одбиром стручне литературе, као и контактима са 
спољним сарадницима, „од куће”, дакле ван радних просторија Архива и ван 
радног времена. Колегиница Башић је била ангажована чак и током 2019. годи-
не, када је дуже време одсуствовала из Архива због лечења. Сања Демировић је 
од скоро запослена у Архиву Војводине и њена динамика рада је на почетнич-
ком нивоу. Њено учешће у пројекту Српске привилегије подразумева сталну 
стручну обуку, припремне инструктивне разговоре у вези са историјским кон-
текстом и терминологијом самог превода и описа, затим савете, сугестије и 
контролу резултата рада. Ове менторске послове обавља Зоран Стевановић, у 
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просеку три-четири сата дневно, ангажовањем у две смене, односно радом „од 
куће”, дакле ван радних просторија Архива и ван радног времена, пошто коле-
гиница Демировић ради у послеподневној смени. Арпад Биркаш Ковач, нови 
колега у Архиву Војводине, укључен је на кратко у Пројекат, али je убрзо пре-
бачен на друге послове. Дејан Маодуш, Павловић Александар и Владимир Му-
чибабић су учествовали у Пројекту неколико дана снимајући архивску грађу.

На почетку, од новембра 2018. до маја 2019. године, у Пројекту су активно и 
свакодневно учествовали Зоран Стевановић и Весна Башић, уз значајно уче-
шће Жужане Мезеи. До краја 2019, само је Зоран Стевановић свакодневно уче-
ствовао у Пројекту, а током 2020. године Зоран Стевановић и Сања Демировић 
(од краја фебруара, када се запослила). У досадашњем Пројекту, делимично су 
обављени сви послови Пројекта (истраживање архивске грађе, снимање, обра-
да, тумачење и описивање, писање уводне студије монографског карактера). 
Бројчано исказано, испуњено је 50% Пројекта.

Посебно важно. У досадашњим истраживањима архивске грађе, утврдили 
смо да су почетне претпоставке руководиоца пројекта и аутора публикације 
белодано показале да ће овај пројекат, који је према националној типологији 
препознат као Пројекат од националног значаја, с обзиром на оригиналан на-
учни рад у коме се износе претходно необјављивани резултати сопствених ис-
траживања научним методом, пружити изузетан допринос у српској историо-
графији. 

Објављивањем резултата истраживања и обрадом документа за која се до 
сада није знало, или се само претпостављало да постоје, а стручно-научним 
радом је утврђено њихово постојање, и урађене неопходне стручне анализе, 
српска историја, архивистика, и култура уопште, добиће веродостојне доказе о 
животу Срба у Средњој Европи и пре Велике сеобе, где је обављено историјско 
сретање са Западом. Управо на овим, дунавским путевима, рођена је и модерна 
српска држава и култура.

Извештај је састављен за потребе анализе Пројекта, током децембра 2020. 
године.
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Др Љубиша Б. Васиљевић1

Народни музеј Крушевац
Србија

Јелена Ђорђевић и Војислав Ђорђевић, Археолошка ископавања Народног 
музеја Панчево − ретроспектива 2002−2017, каталог истоимене изложбе, 
Народни музеј Панчево, Панчево 2018. Публикација садржи 36 страница (пет 
поглавља, списак литературе, четири географске карте, 18 слика у основном 
тексту, 160 каталошких јединица −  35 пропраћено фотографијама налаза)

Велики допринос познавању прошлости Баната пружила су археолошка 
истраживања изведена у организацији Народног музеја Панчево, које ова уста-
нова спроводи од свог оснивања – 1923. године. Изузетно значајна археолошка 
ископавања изведена су у годинама које припадају XXI веку, када су истражени 
локалитети на простору југозападног Баната. Резултати ових истраживања 
представљени су путем изложбе и каталога којима је посвећен овај приказ.

Ауторски тандем, Јелена Ђорђевић и Војислав Ђорђевић, приредио је изло-
жбу и публикацију посвећене резултатима археолошких истраживања која је 
Народни музеј Панчево обавио у периоду од 2002. до 2017. године. Публикаци-
ја је подељена у пет тематских целина, у оквиру којих су описани истраживани 
локалитети. Целине следе након краћег уводног текста о историјату археоло-
шких истраживања, који представљају тему изложбе.

Прва целина предочава резултате истраживања локалитета Старо село у 
Идвору, спроведених у периоду 2002–2004. године. На локалитету, од раније 
познатом археолозима, откривени су делови неолитског насеља из периода 
старчевачке културе (две јаме), три објекта различите основе из старијег гво-
зденог доба, налази из епохе Велике сеобе народа, остаци насеобина из X–XI 
(два кружна трапа и два полуукопана станишта), XIV–XV (калотаста пећ, по-
луукопане и надземне куће) и XVII–XVIII (десет грађевинских објеката) века 
и део некрополе скелетно сахрањених покојника, датоване у XIV–XV век. Слој 
из XVII–XVIII века може се повезати са периодом из кога потичу први писани 

1 Ljubiša Vasiljević, National Museum Kruševac, Serbia
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подаци о Идвору, забележени 1663. године у Пећком катастиху, списку који 
бележи прилоге Пећкој патријаршији на простору Баната у XVII веку.

Текст доноси основне податке о покретним и непокретним налазима из 
сваког слоја. Покретни налази (керамика, тег, гвоздени алат, новац) предста-
вљени су са 23 каталошке јединице, илустроване са седам фотографија. На гео-
графској карти приказан је положај локалитета, а на две фотографије забеле-
жени су карактеристични моменти са ископавања.

Наредно поглавље доноси извештај о археолошким истраживањима лока-
литета Доњоварошка (Најева) циглана, смештеног у насељу Топола, на јужној 
периферији Панчева. Налазиште је евидентирано још у записима Феликса Ми-
лекера. Између два светска рата налази са овог места доспевали су у збирке 
Музеја у Панчеву и Уметничког музеја у Београду. Прва истраживања овог ло-
калитета, спроведена 1947. године, означила су почетак организованог рада на 
истраживању средњовековних налазишта у Војводини. С друге стране, реч је о 
епонимном локалитету за „панчевачко-омољичку фазу” Ватинске културе из 
периода средњег бронзаног доба.

Археолошка истраживања спроведена у другој половини ХХ века показала 
су постојање праисторијског насеља из бронзаног доба, трагове античког насе-
ља са некрополом из III−IV века, биритуалне некрополе из VI−VIII века и сред-
њовековног насеља. Ископавања изведена 2003. и 2004. године иницирана су 
обнављањем рада Тамишке индустрије црепа и цигле, чија делатност је озбиљ-
но угрозила локалитет.

Иако су истраживања била мањег обима, добијени су значајни резултати. 
Регистрована су два хоризонта праисторијских насеља, од којих познији поти-
че из млађег гвозденог доба.  Откривени су и трапови који су припадали ан-
тичком насељу. У једном од трапова пронађени су остаци скелета старије особе, 
преко чијих груди је положен скелет детета. Аутори наглашавају да је реч о 
феномену „неуобичајених сахрана” из касноантичког периода, честим на ши-
рем простору источне Карпатске долине. 

Посебна пажња посвећена је налазу усамљеног гроба женске особе са ве-
штачки обликованом лобањом. У гробу су пронађене бронзане наушнице са 
полиедарском  јагодом и тордираном кариком, које су ауторима омогућиле да-
товање сахране у другу половину V века.

На преосталом делу локалитета налазе се трагови дуготрајног средњове-
ковног насеља које је, са прекидима, трајало од Х до XV/XVI века. Насеље је 
заузимало положај на високој обали ритског појаса, недалеко од ушћа Тамиша 
у Дунав.

Поглавље прати опис 26 каталошких јединица налаза – керамика, пршље-
нак, кремене и камене алатке, фибуле и накит (шест експоната је представљено 
фотографијама) и четири слике са представама данашњег изгледа локалитета 
и карактеристичних момената са ископавања.
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Локалитет преко Слатине налази се у атару села Омољица, на греди која је 
пратила данас готово непостојећи водоток. Између 2004. и 2006. године извр-
шена су систематска археолошка ископавања, у сарадњи са Катедром за наци-
оналну археологију средњег века Филозофског факултета у Београду.

Најстарији слојеви на локалитету потичу из периода старчевачке и винчан-
ске културе, а јављају се и налази из епохе бронзаног доба. Откривени су и 
остаци касноантичког насеља. 

Посебан значај има откриће средњовековне једнобродне цркве са полукру-
жном апсидом. Надземни део цркве грађен је опеком и кречним малтером, док 
је кровни покривач, вероватно, био од дрвета. Са јужне стране цркве откриве-
на је зидана конструкција у облику базена.

У окружењу цркве формирано је гробље, у оквиру којег је истражено 158 
гробова. Постоје најмање два хоризонта сахрањивања − млађи, из времена када 
је црква била у функцији и старији, формиран пре подизања цркве (нема вели-
ке хронолошке дистанце између хоризоната). Аутори сматрају да је црква сази-
дана током последњих деценија XII или почетком XIII века, а да је порушена 
приликом монголске најезде (1242). Покретни налази (лонац, новац, наушнице, 
медаљон, перле, прстен) представљени су путем петнаест каталошких једини-
ца, од којих су две илустроване фотографијама. На две слике приказани су 
карактеристични моменти са истраживања.

Наредно поглавље публикације посвећено је истраживањима локалитета 
Ливаде, смештеног око шест километарa источно од периферије Панчева. На-
помeнућемо да је резултатима истраживања овог налазишта исти ауторски 
тим посветио посебну изложбу и каталог.

Локалитет Ливаде, откривен је приликом систематских археолошких реко-
гносцирања, 2007. године. Археолошка истраживања спроведена су у периоду 
од 2008. до 2013. године и обављена су на две позиције. 

Прва истражена позиција налази се на крају лесне греде која прати водоток 
који се улива у реку Надел. Истражени су делови средњовековних насеља из 
VIII−IX, X− првих деценија XI и XII−XIII века.

У оквиру хоризонта насеља из VIII−IX века откривено је седам кућа право-
угаоне основе са двосливним крововима. Свака кућа је у североисточном углу 
имала огњиште. Истом хоризонту, највероватније, припадају и налази две ка-
лотасте пећи. Аутори са поменутим хоризонтом повезују некрополу из авар-
ског периода, откривену приликом заштитних археолошких истраживања из 
1984. године. На истом месту утврђено је и постојање некрополе, датоване у 
епоху касне антике. 

Аутори изводе закључак да је насеље настало у завршном периоду трајања 
Другог аварског каганата. Време трајања овог насеља може се претпоставити и 
у IX веку, а тренутак прекида живота на њему, на основу тренутних сазнања, 
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не може се поуздано утврдити, премда аутори сматрају да је до њега дошло то-
ком првих деценија IX века.

Хоризонту насеља из Х и првих деценија XI века припадају две куће, две 
пећи и један ров. Аутори сматрају да је, након напуштања насеља у IX веку и 
одређеног временског периода без живота на том месту, током Х века, поново 
формирана мања насеобина која је трајала, најкасније, до тридесетих година XI 
века, односно времена сукоба мађарског краља Стефана I и самосталног банат-
ског кнеза Ахтума.

Током археолошких истраживања локалитета Ливаде, испитана су 73 сред-
њовековна гроба. Издвајају се најмање три хоризонта сахрањивања. Најстари-
јем хоризонту припадају сахрањивања из X–XI века. За наредни хоризонт везу-
ју се гробови из  XII–XIII века, док се најмлађи хоризонт сахрањивања оквирно 
опредељује у период од друге половине XIII до XV века. Најстарија некропола 
формирана је пре подизања оближње цркве.

Друга позиција, истраживана на Ливадама, налази се на хумкастом узви-
шењу, смештеном са десне стране пута Панчево–Ковин. У оквиру хумке откри-
вен је део некрополе из X–XI века и средњовековна црква саграђена у XII веку, 
која је, са више фаза, трајала до XV века, а коју прате и хронолошки одговара-
јуће некрополе. У унутрашњости цркве откривен је и окер гроб из периода 
енеолита (Јамна култура), чији су скелетни остаци конзервирани и, у непоре-
мећеном стању, пренети у Народни музеј Панчевo.

Покретни налази са локалитета Ливаде (керамика, коштане, камене и ме-
талне алатке, новац, накит) представљени су путем тринаест каталошких једи-
ница, од којих је седам праћено илустрацијама. Публикована је и карта са по-
ложајем локалитета и пет фотографија са археолошких истраживања.

Прича о новијим археолошким истраживањима Музеја у Панчеву заокру-
жена је извештајем о ископавањима локалитета Циглана на Делиблатском путу 
у Долову. Налазиште је смештено на високој лесној тераси, изнад некадашњих 
водотокова. 

Локалитет је, почев од половине ХХ века, угрожен интензивним радом ци-
глане. Прва истраживања изведена су почетком седме деценија ХХ века и спро-
вођена су у више махова. У тим приликама откривене су отпадне јаме са нала-
зима опредељеним као сарматски и калотасте пећи из XII–XIII века.

Почетком XXI века долази до престанка рада циглане, што је довело до 
нове врсте опасности по археолошке слојеве на локалитету. Наиме, високи про-
фили цигларског ископа почели су да служе мештанима као позајмишта земље 
и песка, што је навело Народни музеј Панчево да, 2013. године, започне архео-
лошка истраживања која трају до данас.

Током истраживања откривено је укупно 140 археолошких целина. Реги-
стровани су остаци два средњовековна насеља (VIII–IX и XII–XIII век), као и 
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најмање три хоризонта античких насеља (II–V век). Утврђен је и положај једне 
од некропола из античког периода.

Од бројних покретних налаза, путем каталошких јединица описана су 52 
предмета (керамика, накит, новац, алатке...) – дванаест представљено и слика-
ма. Као и код осталих локалитета заступљена је карта са положајем локалитета, 
а ту су и четири фотографије са терена.

Изложба и каталог су осмишљени и остварени с циљем да се, уз поштова-
ња свих критеријума археологије и музеологије, не само стручним круговима 
представе резултати археолошких истраживања, која је Народни музеј Панче-
во спровео у XXI веку. Ауторски тандем је своју идеју врсно спровео у дело и 
предочио квалитетну причу о истраживањима пет вишеслојних локалитета, са 
богатом и разноврсном стратиграфијом, чије истраживање је пружило немер-
љив допринос познавању прошлости Баната, од праисторије до позног средњег 
века.
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IN MEMORIAM

Регина Миланов
(19. март 1945 – 15. новембар 2020)

Вест о одласку Регине Миланов, у 76. години живота, стигла је у време када су почи-
њале припреме за штампу трећег броја часописа Археон. Уоквиривши њено име на месту 
аутора – у складу са свим академским узусима – смрт се побринула да Регинин допринос 
не остане ограничен само на прилог о Јеврејској заједници некадашњег Великог Бечке-
река на ком је дуго, предано и студиозно радила, не дочекавши на крају да види епилог и 
круну свог истраживања: она је изнудила и овај, ничим жељени, некролог. 

Животни пут Регине Миланов (рођ. Пакаи) почео је у немачком граду Халеу, 19. 
марта 1945. године – непосредно пред крај Другог светског рата. Као четворомесечна 
беба се са родитељима преселила у Петровград (данас Зрењанин), где је на мађарском 
наставном језику завршила Основну школу „Никола Тесла”, а на српском Гимназију 
„Коча Коларов”. Апсолвирала је на Филозофском факултету у Новом Саду, на групи „Ју-
гословенска књижевност”, након тога је кратко радила у Основној школи „Ади Ендре” у 
Торди као наставник српског језика. Свој животни позив пронашла је крајем 1971, када 
је засновала радни однос у Историјском архиву Зрењанин као виши архивски помоћник. 
Припадала је другој генерацији архивиста ове установе, генерацији која је урадила за 
данашње појмове незамислив и незахвалан рударски посао у сређивању фондова и збир-
ки. Уз редовне делатности које су се састојале у одбиру, излучивању, сређивању докуме-
ната и помоћи у изради пратећих информативних средстава, бавила се – колико су јој то 
прилике дозвољавале – и истраживачким и преводилачким радом. Захваљујући знању 
мађарског и немачког језика, била је у могућности да проникне дубоко у срж архивског 
документа, разумевајући његову суштину правилније од многих истраживача који би тај 
исти документ после користили и на њега се позивали у својим радовима.

Као мало ко је схватала шта значи истраживање старије архивске грађе, које пробле-
ме са собом доноси у њој коришћена и данас анахрона стручна терминологија, те који су 
даљи поступци и фазе истраживачког рада. Стога у раду са Регином ништа није бивало 
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препуштано случају: није знала за данас свеприсутну површност, реч „аљкавост” није 
постојала у њеном речнику. Опседнутост детаљима, изузетна педантност  и ширина ис-
траживачког захвата, али и несебично дељење резултата сопственог научног и преводи-
лачког рада са другима, утицали су на то да за собом није оставила дугу библиографију; 
али, и оно „мало” што је урадила, не трпи грешке и приговоре – делом због своје ориги-
налности, делом због количине уложеног труда, а делом и због заокружености и ком-
плетности. Регинини утицаји, премда неупадљиви и ненаметљиви (као и она сама), ите-
како су присутни и осетни у радовима зрењанинских аутора који су лутали по беспући-
ма локалне историје; на том путу, њени савети и усмерења били су сигуран и поуздан 
компас који је показивао ка циљу. 

Након одласка у пензију (2000), посветила се проучавањима архивске грађе о регу-
лисању водених токова на подручју Зрењанина и Средњег Баната, те историји Јевреја у 
Великом Бечкереку (Петровграду). Резултат ових првих, била је обимом невелика моно-
графија посвећена обележавању 105-годишњице Рибарског газдинства Ечка крај Зрења-
нина, а потоњих – прилози објављени у часопису Завичајац и билтену Јеврејски преглед у 
којима је обрађивала различите теме из области локалне јудаистике. У њима је, осим већ 
поменуте темељности и заокружености, до изражаја дошао и њен истанчани естетски 
осећај и уметнички сензибилитет, брижљиво негован у домаћој радиности којом је ис-
пуњавала пензионерске дане. На опште одушевљење и одобравање свог окружења, на 
своје рукотворине пресликавала је слике и сцене из богатог вишедеценијског искуства 
стеченог у Архиву. Отуда је њен ручни рад носио снажан архивски печат – од обележи-
вача за књиге са мотивима из збирке старих разгледница, до лицидерских срца са ком-
пликованом орнаментиком новинских огласа и реклама из давнашњих швапских нови-
на. У Регининој мајсторској изведби, читав један непознати или, мало познати свет слика 
и шара, преселио се са старих фотографија, докумената и меморандума на ђинђуве, 
украсе и колаче.

Као чланица Женске секције при Јеврејској општини Зрењанин, увек је имала запа-
жено место у њеним изложбама, радионицама и манифестацијама, одрађујући лавовски 
део посла око припреме материјала. Осим тога, сарађивала је и у активностима и пројек-
тима Удружења грађана Етно-центар Зрењанин, Удружења туризмолога Зрењанин 
(Дани европске баштине), Друштва завичајаца Зрењанин, Актива жена Месне заједнице 
Доситеј. У тим и таквим подухватима, њено познавање архивске грађе било је од непро-
цењиве важности, а само учешће – поуздано јемство да ће њихов садржај бити врхунског 
квалитета. 

Опраштајући се од Регине Миланов, празнину која остаје њеним одласком највише 
осећају и тек ће осетити њени најближи – супруг Слободан, кћерке Јасмина, Сања и 
Тања, те унуци Вид, Катарина и Теодора. Недостајаће и пријатељима, колегама и позна-
ницима, који су имали ту привилегију да је познају, са њом раде и сарађују. Недостајаће 
њено присуство на изложбама и промоцијама књига, на дружењима и трибинама, али 
понајвише: њена блага, добродушна, скромна, тиха и ненаметљива природа, као сушта 
супротност безумљу, хаотичности и хистерији тренутка у ком нас је напустила. И као 
такве ћемо је се увек сећати. Нека јој је вечна слава и хвала!   

 
Филип Крчмар
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Упутство сарадницима

Радове за часопис Археон: Часопис Архива Војводине слати на e-mail као прилог 
(Attachment) на адресу Редакције (bulatovic_boris@yahoo.com, dragana.katic21@gmail.com) до 1. 
септембра за број који ће бити објављен у текућој години. У разматрање се прихватају тексто-
ви писани на српском, енглеском, руском, немачком, француском, шпанском, као и на језици-
ма у службеној употреби на територији АП Војводине.

Структура категорисаних чланака (за рубрике Архивистика, Историографија, Културна 
баштина и Прилози и грађа) је следећа:

• име и презиме, звање;
• адреса аутора или установе у којој ради;
• наслов рада;
• апстракт (50–100 речи) на језику основног текста;
• кључне речи (3–10);
• текст (обима до једног и по ауторског табака – 24 странице, односно до 40.000 карактера);
• резиме и кључне речи на енглеском језику (100–250 речи) и на српском уколико је 

основни текст писан на неком од преосталих наведених језика;

Прилози за остале рубрике не захтевају апстракт и резиме.
Форма текста:
• текст процесор Word Office;
• стил Normal;
• формат стране B5;
• фонт Times New Roman, 16 pt наслов, 11 pt апстракт, кључне речи и резиме, 12 pt 

поднаслов (bold), 12 pt основни текст, 10 pt напомене;
• проред Single,
• напомене Footnotes у непрекинутом низу од 1, надаље.

Начин цитирања:
• Монографија: Метју С. Андерсон, Европа у осамнаестом веку 1713–1789, Београд 

2003, распон страница (на језику и писму цитираног издања);
• Чланци у периодичним публикацијама: Татјана Стеванчев, „Услуге архива у Вој-

водини доступне на интернету”, Архивски анали, год. 5, бр. 5, 2009, 20–63.
• Чланци у зборницима радова: Дарко Танасковић, „Окциденталистички редукцио-

низам пред уметношћу Иве Андрића”, у: Рајко Кузмановић (ур.), Андрић између 
Истока и Запада, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука 2012.

• Поглавље у књизи истог аутора: Димитрије Богдановић, „Политика КПЈ према на-
ционалном питању”, у: Књига о Косову, Српска књижевна задруга, Београд 2006, 
337–352.

Илустрације које се прилажу уз рад морају бити адекватно скениране (јасно читљивог 
текста, уколико га има). Свака илустрација мора бити означена бројем, мора да има легенду и 
назначено место унутар текста где ће се наћи. Формат илустрације може бити: bmp, jpg или tiff 
(300 pixels/inch). Свака илустрација би требало да буде послата у засебној датотеци.

Примљени радови се не враћају.
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